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RESUMO 

 

Com o intuito de realizar uma discussão profunda sobre o uso de jogos como instrumento de 

ensino-aprendizagem na sala de aula de LE, a presente pesquisa é orientada por dois objetivos 

centrais: 

 

• investigar o desenvolvimento dos jogos de linguagem e o papel por eles exercido no 

processo de construção do conhecimento da habilidade oral em três estágios da 

aprendizagem de uma LE; 

• promover a reflexão dos professores-participantes sobre o papel desempenhado pelo jogo 

nas suas práticas em sala de aula. 

 

Os dados foram coletados em uma escola de línguas em uma cidade do interior do estado de 

São Paulo. Participaram da coleta dois professores, cerca de vinte e oito alunos e a 

pesquisadora. O corpus de análise é composto por sete jogos gravados em vídeo, questionários 

escritos respondidos pelos alunos após a filmagem de cada jogo e quatro sessões reflexivas 

dialogais gravadas em áudio entre os professores-participantes e a pesquisadora. 

A discussão sobre o uso de jogos na sala de aula de LE é fundamentada pelos pressupostos 

de Vygotsky (1930), Leontiev (1934), Elkonin (1978), Huizinga (1944), Caillois (1955), 

Wittgenstein (1953), Bruner (1975), Rojo (1999, 2001), Dolz e Schneuwly (1996), entre outros. 

No que se refere ao processo reflexivo desencadeado no diálogo entre os professores e a 

pesquisadora, buscamos fundamentos principalmente nas concepções de Bakhtin (1929, 1953, 

1975), Coulter (1999), Fullan (1996), Freire (1970, 1992), Brookfield (1987, 1995) e Brookfield 

e Preskill (1999).  

Em relação ao primeiro objetivo da pesquisa, a análise do processo de construção do 

conhecimento nos jogos revela que, quanto menor o grau de formatação do jogo de linguagem, 

maior a complexidade dos gêneros do discurso que circulam na interação e, em conseqüência, 

das capacidades de linguagem socioconstruídas. 

Quanto ao segundo foco de interesse da pesquisa, observamos que o diálogo entre 

professores-participantes e pesquisadora é marcado pelo embate entre as ideologias 

constuituídas ao longo da experiência cotidiana dos professores e as ideologias cristalizadas 

presentes nos textos sugeridos para leitura e revozeadas pela pesquisadora nas suas tentativas de 

relacionar teoria e prática. 

Pretendemos, com a presente pesquisa, contribuir para as áreas de ensino-aprendizagem de 

LE e de formação de educadores. 
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ABSTRACT 

 
Having as its main purpose to carry out an in depth discussion about the use of games as 

teaching-learning tools in the EFL classroom, this research is oriented by two mains goals:  

 

• investigate the development of language games and the role played by them in construction 

of the oral skill in three different learning stages of the foreign language. 

• promote teacher reflection about the role played by games in their practices in the EFL 

classroom.  

 

The set of data for this research was collected in a language school in a city in the state of 

São Paulo. Two teachers, about twenty eight students and the researcher took part in the data 

collection. The corpus for analysis consists of seven videotaped games, written questionnaires 

answered by students after the videotaping of each game and four dialogical reflective sessions 

recorded in audio from which the two teachers and the researcher participated. 

The theoretical framework that gives support to the discussion concerning the use of games 

in the EFL classroom is based on the studies of Vygotsky (1930), Leontiev (1934), Elkonin 

(1978), Huizinga (1944), Caillois (1955) , Wittgenstein (1953), Bruner (1975), Rojo (1999, 

2001), Dolz and Schneuwly (1996), among others. In what concerns the reflective process 

triggered in the dialogue between the teachers and the researcher, we sought theoretical support 

mainly in the conceptions of Bakhtin (1929, 1953, 1975), Coulter (1999), Fullan (1996), Freire 

(1970, 1992), Brookfield (1987, 1995) and Brookfield e Preskill (1999).  

In relation to the first goal, the analysis of the knowledge construction process in the games 

indicates that the less formatted the game is, the greater the complexity of discourse genres 

circulating in the interaction and of the language skills constructed.  

As to the second focus of this research, there are indications that the dialogue between the 

teachers and the researcher is characterized by the conflict between ideologies constituted along 

the teachers’ everyday experiences and those historically crystallized ideologies present in the 

texts suggested for reading and revoiced by the researcher in her constant attempts to relate 

theory and practice. 

The present research aims at contributing to the studies in EFL teaching-learning processes 

and teacher development. 
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Jogos Infantis – Pieter Bruegel, 1560 

 

 

 

 

“In every real man a child is hidden that wants to play.”1 

(Friedrich Nietzsche) 

                                                        
1 Em todo homem de verdade há uma criança oculta que quer brincar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os inúmeros estudos que se ocuparam dos jogos infantis, não obstante as diferenças referentes 

ao objeto de investigação e à abordagem de pesquisa, concordam com o fato de que o jogo constitui 

uma atividade fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança, para sua compreensão das 

regras imbricadas do mundo social e, conseqüentemente, para sua integração nesse mundo. Autores 

como Huizinga (1944), Caillois (1958) e Cook (2000) consideram o jogo um elemento fundamental 

da cultura e história humana, sublinhando o fato de que o lúdico não desaparece na vida adulta, 

perpetuando-se nas mais diversas atividades a que nos dedicamos: na ficção em geral, nos jogos 

esportivos, nas loterias, nos cassinos, só para citar alguns poucos exemplos. 

Reconhecido o papel relevante exercido pelo jogo no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança e nas atividades realizadas pelo adulto nas mais variadas esferas do mundo 

social, perguntamo-nos sobre o papel desempenhado por essa atividade no processo de construção 

do conhecimento quando este é transposto de esferas de circulação cotidiana para a sala de aula, 

tendo suas características transformadas para se tornar instrumento de ensino-aprendizagem e, no 

caso específico da presente pesquisa, de constituição de uma língua estrangeira (doravante LE). 

Apesar de se constituir em uma ferramenta amplamente utilizada no processo de ensino-

aprendizagem de LE, não há muitas investigações1 sobre o papel exercido pelo jogo no processo de 

constituição da linguagem. Os jogos são, em geral, vistos pelos professores como atividades cujo 

cunho motivacional sobrepõe-se ao lingüístico, o que faz com que, muitas vezes, o seu potencial na 

construção do conhecimento seja pouco explorado.  

Isso acontece quando, por exemplo, o jogo é utilizado na sala de aula de LE como atividade 

totalmente desintegrada do conteúdo que está sendo trabalhado. Em uma pesquisa anterior (Szundy, 

2001), verificamos que, quando utilizado como atividade didática integrada ao conteúdo proposto 

pelo material didático adotado, os jogos contribuem bastante significativamente para a construção 

do conhecimento da LE na medida em que tanto o conhecimento construído em outras atividades 

                                                
1 O mercado editorial na área de ensino-aprendizagem de LE conta com inúmeras publicações relacionadas a jogos. No entanto, um 
levantamento bibliográfico realizado, principalmente através da Internet, aponta para o fato de que essas publicações têm um 
caráter totalmente pragmático, ou seja, trazem modelos de jogos que podem ser prontamente fotocopiados ou adaptados para a 
sala de aula, não promovendo, portanto, uma discussão teoricamente fundamentada sobre o papel dos jogos como ferramenta de 
ensino-aprendizagem na construção do conhecimento na língua-alvo.  
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aparece no jogo quanto os objetos lingüísticos constituídos nos jogos de linguagem2 influenciam a 

construção do conhecimento nas outras atividades didáticas. 

A grande quantidade de materiais sobre jogos existentes no mercado3 assim como sites com 

jogos e idéias de jogos que podem ser usados na sala de aula ou jogados na própria Internet, 

apontam para uma significativa utilização de jogos como ferramentas de ensino-aprendizagem de 

LE. A abundância de materiais sobre jogos também indica que os professores de LE são 

consumidores em potencial desses materiais. O navegar através das inúmeras idéias de jogos 

disponibilizadas tanto na Internet quanto em materiais didáticos sugere que esses são utilizados na 

sala de aula de LE com propósitos bastante diversos, tais como promover a prática recorrente de 

determinado objeto lingüístico, levar à construção de léxicos específicos, funcionar como input para 

atividades diversas, criar um ambiente descontraído na sala de aula, diminuindo, dessa forma, a 

ansiedade do aluno em relação ao seu processo de aprendizagem, consolidar conteúdos já 

trabalhados, entre outros. 

Além das inúmeras publicações, congressos realizados para professores de língua estrangeira 

também constituem indicativos importantes do papel exercido pelos jogos no processo de ensino-

aprendizagem de LE ou L2 (segunda língua). No livro de resumos do penúltimo Braz-Tesol – Cone 

Sul4 , que contou com a presença de aproximadamente mil professores de língua inglesa do Brasil, 

Argentina, Paraguai, Peru e Uruguai, podem ser encontrados onze workshops relacionados a jogos. 

Dez desses onze, conforme pode ser verificado através dos resumos, trouxeram receitas de jogos 

que podem ser aplicados na sala de aula5. Somando-se ao número significativo de apresentações, o 

grande público com que tais apresentações contaram confirma o significativo interesse dos 

professores da área em relação aos jogos como ferramentas didáticas. 

Embora essa troca de experiências em relação ao uso de jogos como ferramentas de ensino-

aprendizagem na sala de aula de LE traga contribuições significativas para a prática do professor, 

                                                
2 Estamos considerando que o jogo utilizado como instrumento de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE é composto por dois 
níveis interdependentes: aquele do jogo e aquele do jogo de linguagem. O jogo representa o nível da atividade e o jogo de 
linguagem o de constituição de objetos lingüísticos variados na LE. Desta forma, atividades como jogo da memória, jogo de 
tabuleiro, RPG, entre outras, constituem contextos em que jogos de linguagem variados (de nomear, descrever, argumentar, etc) 
ocorrem. A inter-relação entre esses dois níveis será melhor explicitada posteriormente. 
3 Uma breve busca realizada no site da Amazon.com com as palavras “Language Games” resultou em quatrocentos e trinta e sete 
títulos referentes, na sua grande maioria, a livros e dicionários com jogos para serem usados na sala de aula de LE, em especial 
jogos que enfatizam a construção lexical. Alguns títulos que ilustram tal resultado são: The Oxford Color Italian Dictionary: with new 
word-games supplement, Best-Ever Vocabulary & Word Study Games, 25 Super-Fun Spelling Games, Games and puzzles for 
English as a Second Language, entre outros.   
4 Curitiba, Brasil. De 12 a 15.07 de 2001. 
5 A exceção constitui-se a apresentação que relatou os principais resultados da minha dissertação de mestrado. 
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isso não o leva, em geral, a refletir sobre o papel do jogo na construção do conhecimento na sua sala 

de aula, pois tais experiências têm caráter essencialmente empírico e buscam geralmente dar 

exemplos de jogos que deram certo para trabalhar determinado conteúdo ou aspecto lingüístico. 

Considerando-se o papel fundamental que os jogos usados na sala de aula de LE podem exercer 

na constituição da linguagem, a presente pesquisa pretende discutir o papel do jogo na construção do 

conhecimento oral em três diferentes estágios (Básico 1, Básico 3 e Intermediário 4)6 de 

aprendizagem da LE, possibilitando uma análise diacrônica do uso dessa atividade na sala de aula de 

LE que, por apontar o uso de capacidades lingüísticas mais complexas e, em conseqüência, a 

circulação no jogo de linguagem de gêneros do discurso com níveis de complexidade também 

crescentes conforme o conhecimento do objeto lingüístico aumenta,  pode contribuir para melhor 

compreender a utilização do jogo como instrumento de ensino-aprendizagem no contexto em que a 

pesquisa foi realizada. 

Além de apontar o desenvolvimento dos jogos de linguagem em diferentes anos de estudo da 

LE, os gêneros do discurso que circulam nesses jogos e os objetos lingüísticos em constituição, uma 

análise diacrônica do jogo pode também auxiliar na compreensão do papel exercido pelo par mais 

experiente no processo de constituição da linguagem nos diferentes estágios do processo de ensino-

aprendizagem em foco e as transformações sofridas por esse discurso no jogo de linguagem à 

medida que o aprendiz passa a ter maior domínio sobre o objeto lingüístico em constituição. 

Bruner (1975), Lier (1985) e Rojo (1999a, 1999b, 2001) verificaram que os jogos de linguagem 

entre adulto e criança tornam-se mais complexos e menos formatados à medida que o domínio 

lingüístico da criança aumenta. A imitação, portanto, que se constitui num processo fundamental nos 

jogos de linguagem iniciais entre a díade adulto-criança, passa a ocorrer menos freqüentemente 

quando o objeto lingüístico já é dominado pela criança. Parece-nos que apenas uma investigação que 

leve em consideração o uso de jogos em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem 

será capaz de apontar se os jogos de linguagem utilizados como instrumentos pedagógicos na sala de 

aula de LE desenvolvem-se de forma semelhante àqueles característicos do processo de constituição 

da língua materna (doravante LM). 

Dada a relevância do jogo como instrumento didático na sala de aula de LE, retratada, conforme 

mencionado, pela quantidade de materiais publicados e disponibilizados na Internet com sugestões e 

                                                
6 Dada a divisão dos alunos em grupos de Básico, Intermediário e Avançado no curso de LE em que os dados foram coletados, o 
termo estágio é utilizado para se referir a esses níveis institucionalmente determinados. 
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idéias de jogos e pelo tratamento dado à utilização de jogos nos congressos, conferências e 

publicações destinadas aos professores de inglês como segunda língua (L2) ou língua estrangeira, 

consideramos fundamental realizar uma pesquisa em que o olhar crítico para o processo de 

construção de conhecimento por meio de jogos de linguagem propicie oportunidades para que os 

participantes da pesquisa – professores, alunos e pesquisadora – reflitam sobre a utilização de jogos 

na sala de aula de LE. A nosso ver, o engajamento em um processo reflexivo em relação ao papel do 

jogo na constituição da LE é essencial para que este possa ser visto não simplesmente como 

atividade de cunho motivacional, mas como contexto efetivo e significativo7 para constituição da 

linguagem, capaz, dependendo de como é proposto e trabalhado em sala de aula, de engajar os 

aprendizes em formas gradativamente mais complexas de uso da LE. 

A presente pesquisa é, nesse sentido, orientada por dois objetivos centrais: 

 

• investigar o desenvolvimento dos jogos de linguagem e o papel por eles exercido no processo de 

construção do conhecimento da habilidade oral em três estágios da aprendizagem de uma LE; 

• promover a reflexão dos professores-participantes sobre o papel desempenhado pelo jogo nas 

suas práticas em sala de aula. 

 

Buscando contemplar esses dois objetivos, pretendemos responder às seguintes perguntas de 

pesquisa: 

 

1. Que jogos de linguagem podem ser observados nas interações analisadas? 

2. Como esses jogos de linguagem levam à construção de capacidades de linguagem mais 

complexas nos três estágios da LE? 

3. Como os aprendizes percebem a contribuição do jogo para o processo de ensino-aprendizagem? 

4. Como o diálogo com a pesquisadora leva os professores-participantes a refletirem sobre a 

própria prática no que se refere ao uso de jogos? 

 

É importante ressaltar que o processo de construção de conhecimento nos jogos (questões 1 e 2), 

a percepção dos alunos sobre o processo de ensino-aprendizagem no jogo (questão 3) e o processo 

                                                
7 O termo significativo é transposto para o contexto desta pesquisa no sentido proposto por Vygotsky (1930), que define o jogo como 
uma das atividades mais significativas nos processos de desenvolvimento-aprendizagem da criança. 
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reflexivo desencadeado no diálogo entre a pesquisadora e os professores participantes (questão 4) 

constituem aspectos interdependentes do objeto que nos propomos a estudar: a construção do 

conhecimento no jogo e sobre o jogo. Nesse sentido, o processo de construção do conhecimento no 

jogo contemplado na primeira e segunda pergunta de pesquisa é retomado sob a perspectiva dos 

aprendizes na terceira questão a fim de que ambos os aspectos (construção do conhecimento e 

perspectiva dos aprendizes) venham a ser tornar alvos de discussão e questionamentos na formação 

reflexiva proposta. 

O corpus de análise foi coletado em um curso de idiomas, franquia da cidade de Lorena, São 

Paulo, e a pesquisa tem como participantes dois professores, aproximadamente trinta alunos de faixa 

etária variada e a pesquisadora, que procurou participar ativamente do processo de reflexão e 

construção do conhecimento dos professores-participantes. Para dar conta do primeiro objetivo, sete 

dentre os nove jogos filmados nos grupos de Básico 1, Básico 3 e Intermediário 4 dos professores-

participantes foram selecionados para análise. Os professores tiveram acesso às filmagens e, após o 

término delas, foram realizadas quatro sessões reflexivas dialogadas entre eles e a pesquisadora, 

com o intuito de promover a reflexão sobre a prática observada, de forma a contemplar o nosso 

segundo objetivo. Além da filmagem e das sessões reflexivas, uma entrevista inicial foi realizada 

com cada professor, e um questionário foi respondido pelos alunos de cada grupo após cada 

atividade filmada. 

Especificados os objetivos, as perguntas de pesquisa e o contexto em que os dados foram 

coletados, apresentaremos a seguir um breve panorama de outras pesquisas realizadas na área de 

Lingüística Aplicada que, por compartilharem objetivos e preocupações semelhantes, dialogam, de 

alguma forma, com o presente trabalho. Tal panorama é, a nosso ver, crucial para contextualizar a 

pesquisa que nos propomos realizar no escopo mais amplo da Lingüística Aplicada e, 

conseqüentemente, para justificar a contribuição desta para essa área do conhecimento. 

Dado o fato de que os jogos que integram o nosso corpus buscam criar situações que propiciem 

o desenvolvimento da habilidade oral, apontamos a seguir alguns pressupostos e preocupações que 

têm orientado os estudos sobre essa habilidade na área de ensino-aprendizagem de LE. 

Burns (1998) sublinha que grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento da habilidade oral 

fundamenta-se em pressupostos da psicolingüística educacional ou da psicologia cognitiva e social, 

tendo como centrais noções de competência comunicativa, estratégias de comunicação, 

processamento de input, entre outras. No que se refere a questões metodológicas, o debate sobre o 
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ensino da habilidade oral é dominado por duas linhas de pensamento, sendo que, enquanto a 

primeira defende o desenvolvimento de estruturas corretas para a produção da fala (accuracy) por 

meio de tarefas mais controladas, a segunda propõe o desenvolvimento da fluência em tarefas 

comunicativas menos controladas que propiciem o desenvolvimento funcional da linguagem. 

Apesar da orientação comunicativa que tem informado o ensino de LE nas últimas décadas, 

Burns (1998) chama a atenção para o fato de que parte considerável dos materiais voltados para o 

ensino da habilidade oral ainda é orientada pelo estudo de unidades descontextualizadas baseadas na 

gramática da linguagem escrita. Em conseqüência disso, a autora propõe que a linguagem oral seja 

ensinada a partir de uma perspectiva discursiva que implica pensar sobre a linguagem sob a 

perspectiva de unidades textuais mais amplas. Segundo Burns (1998), essa perspectiva discursiva 

pode ser informada por pressupostos da linguística sistêmico-funcional, da análise da conversação, 

da pragmática e da análise crítica do discurso, e uma abordagem discursivo-analítica múltipla 

implicaria ganhos consideráveis para o ensino da habilidade oral, levando os aprendizes a 

desenvolvê-la tanto no nível mais macro (discurso/gênero) quanto mais micro (gramatical/lexical). 

Bygate (1998, 1999, 2001), por sua vez, sugere que o desenvolvimento oral de L2 ou LE seja 

estudado a partir do contexto de uma dada tarefa e que as tarefas desenvolvidas para ensino da 

habilidade oral sejam elaboradas de forma a integrar questões relacionadas à fluência, correção 

(accuracy) e complexidade. Para Bygate (1999), o olhar para o desempenho dos aprendizes em 

tarefas específicas e para a forma como diferentes tarefas são utilizadas pode fornecer subsídios 

importantes para o desenvolvimento profissional do professor, desenvolvimento de currículo e 

elaboração de materiais e testes de proficiência. 

Os estudos de Bygate (1988, 1996, 1998, 1999, 2001) buscam descrever as características 

lingüísticas das produções orais dos aprendizes em relação à tarefa proposta e compreender os 

processos cognitivos desencadeados por diferentes tarefas, procurando, a partir da análise de 

considerável quantidade de dados, estabelecer generalizações sobre o fenômeno investigado e gerar 

conhecimento aplicável aos contextos especificados acima. Logo, esses estudos podem ser 

caracterizados como pesquisas para a sala de aula de LE em oposição a pesquisas na sala de aula de 

LE (Moita Lopes, 1996). 

Diferentemente desses estudos, o presente trabalho caracteriza-se como pesquisa na sala de aula 

de LE na medida em que a nossa preocupação está em entender como o conhecimento oral é sócio-

construído nas interações decorrentes de sete jogos aplicados em um contexto de ensino-
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aprendizagem particular. Partindo do pressuposto vygotskiano de que a consciência é constituída 

primeiramente no nível interpsicológico, o nosso foco de interesse está nos conhecimentos 

construídos na interação em colaboração com o(s) outro(s), e não nos processos cognitivos 

desencadeados por determinada tarefa. O jogo, nesse sentido, é visto não apenas como uma tarefa 

utilizada para o desenvolvimento da habilidade oral, mas como atividade, já constituída sócio e 

historicamente na vida cotidiana, transposta para a sala de aula como instrumento de ensino-

aprendizagem. 

Os três estudos delineados abaixo se constituem em pesquisas realizadas na sala de aula de LE 

cujo foco compartilha o nosso interesse nos conhecimentos socioconstruídos na interação. 

A pesquisa desenvolvida por Telles (1991) teve como foco de investigação as oficinas de jogos 

teatrais utilizadas como ferramenta de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE, chamando 

atenção para o fato de que tais oficinas levaram ao fortalecimento de fatores afetivos positivos que 

incentivaram o engajamento discursivo do aluno na LE. Somando-se ao ambiente propício para a 

comunicação efetiva, o teatro improvisacional também se mostrou um contexto privilegiado para a 

construção colaborativa do conhecimento e para o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, 

tornando-se, desta forma, um espaço para a criação de ZPDs e para a interação entre pares. 

No estudo de Silva (1997), a ficção também representa o contexto em que o conhecimento da LE 

é socioconstruído. A autora observou que o uso do gênero conto de fadas como instrumento didático 

na sua sala de aula criou um espaço de fato colaborativo para a construção do conhecimento, 

promovendo a constituição efetiva dos objetos lingüísticos trabalhados, como a correlação de 

tempos do passado e de alguns marcadores temporais característicos do gênero. Isso ocorreu na 

medida em que o uso do gênero conto de fadas permitiu que os alunos se apropriassem das vozes 

das personagens e do narrador para (re)contar a história na LE em constituição.  

Cardoso (1996) preocupou-se, principalmente, em discutir de que forma o caráter motivacional 

do jogo influencia o processo de aquisição da LE, destacando os tipos de jogos que se mostraram 

mais significativos para os alunos e, conseqüentemente, mais efetivos para a construção do 

conhecimento da LE. Com base nos dados que coletou em uma escola pública de segundo grau e em 

um instituto de línguas, verificou que os jogos que têm como foco a construção e negociação de 

significados são de fato mais efetivos do que aqueles que trabalham exclusivamente a forma, ou 

seja, os que têm como propósito a constituição de conteúdos gramaticais específicos. Ao contrário 

destes últimos, os primeiros desafiam os alunos a se engajarem na resolução de problemas, criando 
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espaço para inferência, análise e questionamento de posições e, portanto, para o desenvolvimento do 

senso crítico.   

Essas pesquisas compartilham com o nosso trabalho a busca de atividades capazes de criar 

contextos significativos para a construção do conhecimento e o propósito comum de compreender o 

papel desempenhado por essas atividades no processo de ensino-aprendizagem da LE. No caso das 

oficinas de jogos teatrais, dos contos de fada e dos jogos de regra, a criação de situações imaginárias 

e o engajamento discursivo de alunos e professores nessas situações parecem ser elementos cruciais 

no processo de ensino-aprendizagem da LE, o que valida a proposição de Huizinga (1944) de que a 

ficção e o jogo, por se apoiarem ambos em elementos imaginários, estão totalmente inter-

relacionados. 

O nosso interesse no jogo como ferramenta constitutiva da linguagem na sala de aula de LE é 

fruto dos resultados observados em uma pesquisa anterior, que teve como foco de investigação a 

construção do conhecimento da LE em diversos jogos jogados na sala de aula da professora-

pesquisadora. Para dar continuidade ao breve panorama que nos propusemos a realizar e 

contextualizar historicamente o presente estudo, resumimos a seguir os principais resultados dessa 

pesquisa anterior. 

Realizada no mesmo curso de idiomas em uma cidade do interior do estado de São Paulo, essa 

pesquisa (Szundy, 2001) contou com nove participantes: oito alunos cuja faixa etária variou de 7 a 9 

anos e a professora-pesquisadora. Os resultados apontados na análise dos dados foram obtidos por 

meio da análise da interação professora-alunos em sete jogos que contemplaram diferentes 

momentos do processo de ensino-aprendizagem. 

Observamos que a interação da professora-pesquisadora com os alunos no contexto do jogo foi 

marcada por jogos de linguagem8 que pretenderam levar à construção de objetos lingüísticos 

específicos na LE. Esses jogos de linguagem constituíram-se em jogos de nomear, reconhecer e 

descrever em função do aspecto lingüístico trabalhado. A nomeação, o reconhecimento e a descrição 

são aspectos que integraram as regras do jogo como atividade didática na medida em que os alunos, 

para garantir sua participação no jogo, deviam nomear, reconhecer e descrever determinados objetos 

lingüísticos na LE.  

                                                
8 Conforme concepção proposta por Wittgenstein (1955) e aplicada por Bruner (1975), Lier (1985) e Rojo (1999) em estudos acerca 
do processo de constituição da língua materna. 
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Os jogos de linguagem entre professora e alunos apresentaram estruturas formatadas que 

levaram a uma prática recorrente da LE. Esse format característico dos jogos de linguagem fez com 

que os objetos lingüísticos em constituição variassem no eixo paradigmático e permanecessem fixos 

no eixo sintagmático. O format foi imposto pelo adulto e par mais experiente, professora, com o 

intuito de promover a repetição dos exponentes9 em construção no eixo sintagmático. Os enunciados 

da professora nos jogos de linguagem buscaram, na maioria das vezes, garantir o uso desses 

exponentes, revelando sua preocupação em fazer do jogo um instrumento que levasse à constituição 

de conteúdos específicos na LE. 

Ao contrário de algumas atividades utilizadas na sala de aula de LE nas quais a repetição ocorre 

de forma totalmente descontextualizada, verificamos que, nos jogos de linguagem analisados, a 

repetição aconteceu de maneira significativa e contextualizada, permitindo um trabalho no nível de 

desenvolvimento proximal dos alunos e criando oportunidades para que os objetos lingüísticos 

propostos fossem de fato socioconstruídos. 

O caráter formatado dos jogos de linguagem permitiu que os alunos construíssem seus 

enunciados na LE com base nos enunciados dos pares mais experientes. Assim como ocorre no 

processo de constituição de LM, conforme apontado por Vygotsky (1930) e Bakhtin (1953), ficou 

claro, através da análise das interações, que a imitação exerceu um papel fundamental no processo 

de construção do conhecimento da LE em constituição. 

Enquanto atividade constituída de linguagem, acreditamos que, nos jogos de linguagem entre 

adulto e criança característicos do processo de constituição de LM e naqueles que ocorrem entre 

professora e alunos na sala de aula de LE, circulam gêneros do discurso diversos que são 

apropriados na interação com o outro. Vimos que, na interação entre professora e alunos analisada, 

os gêneros apropriados foram de natureza bastante primária na medida em que os jogos de 

linguagem mais freqüentes foram os jogos de nomear, que possibilitaram a nomeação de objetos 

diversos na esfera do cotidiano. 

Isso ocorreu, principalmente, devido ao nível lingüístico dos alunos, que estavam iniciando a 

aprendizagem da LE no semestre em que os dados foram coletados. À semelhança do que ocorre no 

processo de construção de LM, é provável que os jogos de linguagem entre alunos e professora 

tornem-se mais elaborados à medida que o domínio da LE pelos aprendizes aumente.  

                                                
9 O termo exponente designa aqui as frases usadas pela professora e alunos na LE para se expressar em determinado tópico. Por 
exemplo, para falar de família, os exponentes são: Who’s this? What’s his/her name? 
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Embora a interação entre a professora e os alunos nos jogos de linguagem analisados tenha 

engendrado os participantes em um processo de construção de significados, dado o fato de que os 

jogos foram elaborados a partir do conhecimento de mundo e experiência de vida dos aprendizes, o 

pouco conhecimento em relação ao objeto lingüístico em constituição não fez do jogo um espaço 

para inferência, negociação e questionamentos de posições na LE, conforme proposto por Cardoso 

(1996).  

Decorrência comum dos estudos que vêem os processos educacionais como eventos situados 

social, histórica e culturalmente, a pesquisa cujos resultados acabamos de resumir deixou sem 

respostas vários dos nossos questionamentos em relação à utilização do jogo como instrumento 

pedagógico na sala de aula de LE. Dois dentre os vários aspectos do jogo não tratados nesse trabalho 

anterior fizeram com que nos engajássemos em outra pesquisa cujo foco mantém-se no uso do jogo 

como instrumento de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE. 

Esses dois aspectos são contemplados pelos dois objetivos centrais da presente pesquisa já 

mencionados. O primeiro refere-se, portanto, à forma pela qual os jogos de linguagem passam a 

incorporar capacidades de linguagem10 mais complexas na LE, como as capacidades de inferir, 

argumentar, contar, emitir, sustentar e questionar opiniões, fazer descrições detalhadas, entre outras, 

à proporção que o aprendiz torna-se capaz de operar com a LE em níveis crescentes de 

complexidade. O segundo, por sua vez, ocupa-se do processo reflexivo dos participantes da pesquisa 

– alunos, professores e pesquisadora – em relação à construção do conhecimento nos jogos de 

linguagem filmados no decorrer da coleta de dados. Considerando-se que a reflexão sobre a ação em 

sala de aula é desencadeada a partir da discussão sobre o processo de construção do conhecimento 

nos jogos, os dois objetivos que orientam esta pesquisa mantêm uma relação de interdependência, 

não podendo ser concretizados se tomados isoladamente. 

A participação ativa da pesquisadora no processo de reflexão dos professores-participantes em 

relação à própria prática fundamenta-se em um paradigma de pesquisa que: 

• defende a participação e interferência efetiva do pesquisador no contexto em que a pesquisa 

está sendo realizada como forma de colaborar para a negociação e construção de novos 

significados a respeito das práticas educacionais investigadas (Moita Lopes, 1996, 

Magalhães, 1994); 

                                                
10 Utilizamos no trabalho a concepção de capacidades de linguagem proposta por Dolz e Schneuwly (1996). 
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• vê o diálogo entre pesquisadora e professores como um espaço privilegiado para a 

construção do conhecimento em relação à própria ação e para o desencadeamento de um 

processo reflexivo crítico em ambos os participantes (Coulter, 1999). 

 

As pesquisas desenvolvidas por Romero (1998) e Liberali (1999a) constituem-se em trabalhos 

importantes na área de Lingüística Aplicada e Formação de Professores realizados a partir do 

paradigma descrito acima. Ambas as pesquisas têm a linguagem da reflexão como foco de estudo e, 

ao discutirem como o processo reflexivo é desencadeado na materialidade lingüística, são bastante 

elucidativas para a compreensão da total interdependência entre reflexão e linguagem.  

Romero (1998) elegeu como foco do seu estudo os tipos de reflexão decorrentes de interações 

entre coordenador e professor, preocupando-se fundamentalmente em discutir de que forma o seu 

discurso como coordenadora e pesquisadora contribuiu para o desencadeamento de um processo 

reflexivo em que ambas, coordenadora-pesquisadora e professora, transformaram-se. Verificou que, 

em um primeiro momento, a reflexão decorrente das interações foi de caráter pragmático e utilitário, 

voltada, principalmente, para a resolução de problemas prementes da instituição. Em um momento 

posterior, na medida em que a coordenadora e a professora re-construíam suas visões acerca dos 

processos educacionais e reflexivos, a reflexão utilitária cedeu lugar a um processo reflexivo crítico, 

possibilitando de fato o questionamento e a re-construção da prática. 

Já a pesquisa de Liberali (1999a) discutiu o uso do gênero diário reflexivo como ferramenta para 

construção do processo reflexivo crítico em um curso de extensão voltado para coordenadores. A 

partir da análise de diários escritos pelas participantes ao longo do curso, observou que o tipo de 

reflexão presente nos diários é amplamente influenciado pela mediação da professora-pesquisadora 

no processo reflexivo. Para que o processo reflexivo torne-se de fato crítico e venha a desencadear 

transformações nas práticas educacionais, a autora enfatiza a importância de se instrumentalizar os 

participantes com o discurso da reflexão, isto é, defende que a linguagem da reflexão crítica deve ser 

objeto de ensino nos programas e cursos envolvidos com a formação de educadores. 

Além de contribuir para a área de ensino-aprendizagem de LE, na medida em que se propõe a 

discutir o processo de constituição da linguagem no jogo, a presente pesquisa pretende trazer 

contribuições para o campo de formação de educadores, visto que, à semelhança dos estudos de 

Romero (1998) e Liberali (1999a), tem como foco fundamental de interesse o processo reflexivo dos 

participantes envolvidos. Sendo o diálogo entre a pesquisadora e os professores o espaço em que a 
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reflexão ocorre, faz-se fundamental caracterizar o discurso dos participantes nesse diálogo de forma 

a compreender a reflexão dele decorrente. Nesse sentido, o estudo da materialidade lingüística do 

processo reflexivo constitui-se também em parte fundamental do nosso estudo. 

Ao discutir a utilização do jogo como instrumento didático na sala de aula de LE assim como o 

processo de reflexão dos participantes em relação às práticas pedagógicas observadas, a presente 

tese pretende tanto contribuir para uma compreensão mais ampla sobre a utilização de jogos como 

instrumentos de ensino-aprendizagem quanto dialogar com a reflexão corrente na área de formação 

de educadores no que diz respeito à intervenção do pesquisador externo no desencadeamento de um 

processo reflexivo. 

Aproveitando-nos do caráter transdisciplinar da Lingüística Aplicada, que possibilita ao lingüista 

aplicado buscar em diversas áreas do conhecimento fundamentos que o ajudem a refletir sobre e 

compreender a natureza do objeto investigado, colhemos de teorias diversas as concepções que 

embasarão as discussões em relação ao jogo e ao processo reflexivo. É na análise da materialidade 

lingüística das interações que as diferentes ideologias, no sentido bakhtiniano do termo, dialogam e 

travam embates para compreensão do fenômeno estudado, e, considerando-se que as reflexões 

realizadas partem da análise de enunciados concretos decorrentes de contextos e situações 

igualmente concretas, a lingüística aplicada torna-se, nesse caso, também implicada. 

Os pressupostos teóricos que fundamentam nossa reflexão sobre o papel exercido pelos jogos de 

linguagem no processo de constituição de LE estão calcados, principalmente, em concepções sócio-

históricas em relação ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança (Vygotsky, 

1930/1934) e em relação à linguagem (Bakhtin, 1929/1953/1975), na noção de jogo como elemento 

fundamental da cultura e da história humana (Huizinga, 1944; Caillois, 1958 e Cook, 2000), no 

conceito de jogos de linguagem formulado por Wittgenstein (1953) e aplicado em estudos 

relacionados ao processo de constituição de LM por Bruner (1975, 1986), Lier (1985) e Rojo 

(1999a, 1999b, 2001). 

No que se refere ao segundo objetivo que pretendemos contemplar, vale sublinhar, dentre outras, 

a relevância das concepções bakhtinianas de dialogismo, ideologia, valoração apreciativa, discurso 

autoritário e discurso internamente persuasivo (Bakhtin/Voloshinov, 1926 e 1929, Bakhtin, 1953 e 

1975), a definição por Coulter (1999), com base na concepção de dialogismo, do conceito de 

pesquisa dialógica, os pressupostos teóricos que embasam a concepção de reflexão crítica (Smyth, 

1992, Brookfield 1987, 1995, entre outros) assim como as noções de re-culturação e re-
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estruturação discutidas por Fullan (1996) para a compreensão do processo reflexivo desencadeado 

no diálogo entre a pesquisadora e os professores participantes da pesquisa, dos conhecimentos 

construídos e desconstruídos nesse processo e das possíveis transformações por ele desencadeadas. 

Por considerarmos o processo reflexivo um espaço em que identidades são construídas e 

confrontadas, as noções relacionadas à identidade (Wenger, 1998, Gee, 2001, entre outros) também 

contribuem para a compreensão dos conhecimentos e ideologias negociados e construídos no 

diálogo professores-pesquisadora.   

Delineadas as principais concepções teóricas que embasam o presente estudo, passamos, a 

seguir, à breve especificação dos sete capítulos que se seguem. 

No primeiro capítulo da parte teórica, O processo de construção do conhecimento sob uma 

perspectiva sócio-histórica: contribuições das teorias de Vygotsky e Bakhtin, discutimos os 

pressupostos vygotskianos e bakhtinianos que fundamentam nossa concepção sobre os processos de 

ensino-aprendizagem e sobre a linguagem. Esses pressupostos são centrais para a compreensão do 

processo de construção do conhecimento decorrente tanto dos jogos quanto das sessões reflexivas. 

Embora o foco nesse capítulo esteja na relação dos construtos com o conhecimento construído nos 

jogos, os conceitos relevantes para compreensão do processo reflexivo são retomados no terceiro 

capítulo. 

O segundo capítulo que integra a fundamentação teórica, O jogo numa perspectiva sócio-

histórica, propõe-se discutir as concepções que orientam nossa reflexão em relação ao jogo, tomado, 

nesse estudo, como atividade cotidiana transposta para a sala de aula de LE com objetivos 

pedagógicos específicos. Considerando-se a relação que o jogo, quando utilizado como instrumento 

didático na sala de aula de LE, mantém com as suas esferas cotidianas de circulação, sublinhamos 

nesse capítulo as características do jogo como elemento social, histórico e cultural, bem como a sua 

influência nas mais variadas atividades humanas. Em seguida, a discussão volta-se para o papel 

exercido pelo jogo no processo de desenvolvimento-aprendizagem da criança e no processo de 

constituição da língua materna.  

No terceiro capítulo teórico, Co-construção dialógica do processo reflexivo: o diálogo entre os 

professores e a pesquisadora, delineamos as concepções em relação à linguagem postuladas pelo 

círculo de Bakhtin que orientam a nossa reflexão sobre o processo de construção do conhecimento 

em relação à própria prática decorrente do diálogo entre a pesquisadora e os professores. Para 

melhor compreender a natureza do processo reflexivo nesse diálogo, buscamos em estudos que 
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tratam de questões de identidade (Wenger,1998, Gee,2001, Hall, 1995) e em alguns outros que 

discutem questões relacionadas à reflexão crítica (Smyth, 1992, Brookfield, 1987, 1995, Brookfield 

& Preskill, 1999), fundamentos que possam dialogar com as concepções bakhtinianas na análise de 

dados. 

O quarto capítulo especifica a Metodologia de pesquisa deste estudo, descrevendo a escolha da 

Metodologia, o contexto da pesquisa, os procedimentos de coleta e análise. Para finalizar a descrição 

da Metodologia, discutimos questões relacionadas à confiabilidade da pesquisa. 

Após a especificação da Metodologia, iniciamos a discussão dos resultados de análise. Esses 

resultados são apresentados em três capítulos inter-relacionados, cada um deles voltado para a 

discussão dos dados decorrentes de um dentre os três instrumentos de coleta selecionados. 

Buscando responder às perguntas de pesquisa 1 e 2, o quinto capítulo apresenta os jogos de 

linguagem encontrados no corpus e discute a construção de capacidades de linguagem mais 

complexas nos jogos do Básico 1, Básico 3 e Intermediário 4. 

O sexto capítulo propõe-se responder a nossa terceira pergunta. Com base nas respostas dos 

alunos aos questionários aplicados após a filmagem de cada uma das atividades, procuramos 

compreender como os aprendizes percebem o papel do jogo no processo de ensino-aprendizagem da 

LE. 

Por fim, o sétimo capítulo discute o processo reflexivo decorrente das quatro sessões reflexivas 

dialogadas entre a pesquisadora e os professores-participantes a fim de responder a nossa quarta 

pergunta de pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOB UMA PERSPECTIVA 

SÓCIO-HISTÓRICA: CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS DE VYGOTSKY E BAKHTIN 

 

A transposição do jogo da sua esfera de circulação cotidiana para a sala de aula de LE acarreta, 

certamente, implicações que envolvem questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem e à 

constituição da linguagem. O caráter instrumental do jogo na sala de aula de LE transforma as suas 

características, fazendo com que o jogo de linguagem passe a integrar o conteúdo do próprio jogo 

com o intuito de promover a construção de objetos lingüísticos específicos. 

Dada a especificidade da sala de aula, vista aqui como lugar social onde conhecimentos e 

identidades são constituídos na interação com o outro por meio da mediação semiótica, 

consideramos fundamental delinear as concepções em relação ao processo de ensino-aprendizagem 

e à linguagem que orientam a presente pesquisa. 

São as concepções vygotskianas em relação aos processos de desenvolvimento-aprendizagem e, 

supostamente, a participação fundamental do outro nesses processos e os conflitos neles envolvidos, 

traduzidos brilhantemente no seu conceito de zona de desenvolvimento proximal articuladas a 

pressupostos sócio-históricos da linguagem postulados pela teoria da enunciação do círculo de 

Bakhtin, que fornecem o alicerce para nossa reflexão em relação às especificidades envolvidas no 

processo de construção do conhecimento e de identidades decorrentes das interações em sala de 

aula. 

Embora não haja indícios de que Vygotsky e Bakhtin, apesar de contemporâneos, tenham se 

encontrado ou mesmo lido as obras um do outro, as concepções por eles defendidas dialogam em 

diversos aspectos e, se devidamente articuladas, podem fornecer subsídios metodológicos efetivos 

para o estudo das inúmeras atividades sociais humanas e para a compreensão da constituição do ser 

e da mente nas interações com os outros decorrentes dessas atividades.   

Nesse sentido, a discussão que se segue pretende focar os pressupostos vygotskianos e 

bakhtinianos que fundamentam este trabalho, buscando sempre sublinhar o diálogo entre as duas 

teorias e a relação dos pressupostos que estas postulam com o nosso objeto de investigação: o uso de 

jogos como instrumentos pedagógicos na sala de aula de LE. 
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1. ZPD: uma zona de conflitos e possibilidades 

 

Após o estudo meticuloso da obra Pensamento e Linguagem a fim de escrever o prefácio para a 

tradução em inglês de 1962, Bruner relata as suas impressões acerca do texto de Vygotsky: 

 

“Li a tradução em andamento com cuidado meticuloso e crescente perplexidade, pois Vygotsky era 
obviamente um gênio. Ainda que uma forma de gênio difícil de compreender. Em comparação com, 
digamos, Piaget, não havia nada pesado ou glacial no fluxo ou no desenvolvimento de seu 
pensamento. Este era, sim, como o Wittgenstein maduro: às vezes aforístico, freqüentemente 
incompleto, vívido em suas inspirações. 
Para começar, eu gostei do seu instrumentalismo, sua forma de interpretar o pensamento e a 
linguagem como instrumentos para realizar e planejar ações.” (Bruner, 1986: 72) 

 

Basta um olhar superficial para a abrangência da obra de Vygotsky, interrompida por sua morte 

precoce, e a influência que sua teoria vem exercendo nas mais diversas áreas do conhecimento 

humano, para concordarmos com a referência feita por Bruner em relação à sua genialidade. Para 

Bruner (1986), a premissa e contribuição central da teoria vygotskiana está na visão, de cunho 

marxista, de que o homem está sujeito ao jogo dialético entre natureza e história, entre suas 

características como ser biológico e produto da cultura humana. Os processos históricos e culturais 

ocupam, portanto, um papel de destaque nas concepções formuladas por Vygotsky na medida em 

que são os responsáveis diretos pelos processos de desenvolvimento e aprendizagem que têm início 

a partir do momento em que a criança nasce e serão responsáveis pela constituição do ser no 

decorrer de toda sua existência. 

A percepção de que a criança inicia seu processo de aprendizagem na interação com o outro no 

mundo social desde que nasce e de que, nesse processo ininterrupto de aprendizagem, ela é capaz de 

resolver problemas e realizar ações que estão além do seu nível de desenvolvimento com o auxílio 

de um par mais competente, desencadeou a elaboração do conceito de zona proximal de 

desenvolvimento, que viria a contribuir significativamente para a compreensão e transformação do 

processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. 

Segundo Moll (1990), o conceito de ZPD foi em parte desenvolvido devido à insatisfação com 

os tradicionais testes psicológicos realizados para medir o coeficiente de inteligência da criança. 

Devido à sua natureza individual e estática, esses testes só mediam as funções mentais já 

amadurecidas, ou seja, aquelas que se encontram no nível de desenvolvimento real da criança. Para 

Vygotsky, são as atividades que a criança consegue realizar em colaboração com o outro que 
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deveriam ser estudadas e analisadas, pois se constituem em indicativos fundamentais do seu 

desenvolvimento prospectivo. 

Ao sublinhar a importância da colaboração nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, a 

ZPD coloca as relações interpessoais, construídas histórica e culturalmente, como elementos centrais 

desses processos, responsáveis pela constituição das formas superiores de pensamento. Nas relações 

interpessoais, como aponta Bruner (1986), o par mais competente cria ZPDs para que o outro venha 

a atingir um nível mais elevado de reflexão sobre a natureza mais abstrata das coisas. 

Bruner (1986) menciona os jogos de linguagem colaborativos entre a díade mãe-criança 

característicos do processo de constituição de LM como um exemplo de situação de 

desenvolvimento-aprendizagem em que o par mais experiente cria ZPDs de forma a permitir que a 

criança realize em colaboração ações que estão além do seu nível de desenvolvimento. Nesses 

jogos, a mãe estabelece pequenos formats ou rituais em que a linguagem é usada num nível de 

complexidade crescente, possibilitando à criança penetrar no mundo da linguagem de forma 

relativamente rápida. 

De forma semelhante ao que ocorre no processo de constituição de LM, o jogo de linguagem 

incorporado ao contexto do jogo propriamente dito e transposto para a sala de aula de LE com 

objetivos didáticos pode se constituir em um espaço privilegiado para a criação de ZPDs e para a 

construção colaborativa do conhecimento na LE na medida em que, dependendo da forma como é 

proposto e trabalhado em sala de aula, pode criar situações de ensino-aprendizagem que permitem a 

constante negociação e re-negociação de significados, criando uma zona de conflito que promove o 

engajamento discursivo de alunos e professores na língua-alvo. 

Ao discutir o conceito de ZPD, alguns autores (Moll, 1990; Bernstein, 1993; Daniels, 1993, 

1996, 2001; Schneuwly, 1994) sublinham o foco colocado por Vygotsky na atividade mediada 

socialmente por meio da linguagem, chamando a atenção para os conflitos envolvidos nessa 

mediação semiótica ininterrupta que funciona como arena para os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem que se inicia a partir do momento em que a criança nasce, perdurando por toda sua 

vida. Para Bernstein , “fica claro que, se o desenvolvimento for visto com maior abrangência, a 

zona que constitui o espaço para a pedagogização torna-se palco para batalhas ideológicas, para 

novas pautas de trabalho” (Bernstein, 1993: 14). 

Adotando-se a visão de Bernstein (1993) de ZPD como, nas palavras do autor, “palco para 

batalhas ideológicas”, a clássica e amplamente utilizada definição de Vygotsky de ZPD como “a 



 18

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução 

de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

(Vygotsky, 1930: 112)”, assim como a metáfora do andaime proposta por Bruner (1986) diante 

dessa definição minimizam a relação de conflito inerente à ZPD, criando a idéia de que os processos 

de desenvolvimento e aprendizagem ocorrem de forma linear e não em espiral, como provavelmente 

pressupôs Vygotsky. 

A forma linear, como num andaime, sugere que, no processo de colaboração com o par mais 

experiente, o conhecimento que está no nível de desenvolvimento proximal será internalizado, 

passando a fazer parte do desenvolvimento real. Já a imagem do espiral, conforme aponta 

Schneuwly (1994, 1996, 1997), pressupõe que, nas interações decorrentes das mais diversas esferas 

do meio social, o conhecimento é constituído em constante conflito com os dois níveis de 

desenvolvimento, passando diversas vezes por um mesmo ponto a cada nova revolução.   

As relações entre aprendizagem e desenvolvimento são, a nosso ver, extremamente complexas e 

não podem ser reduzidas a uma forma única e imutável, destituída de quaisquer conflitos. Portanto, 

a interpretação da ZPD como a distância entre o nível de desenvolvimento real e proximal, 

pressupondo que aquilo que está no nível de desenvolvimento proximal hoje fará parte do 

desenvolvimento real amanhã, leva a uma simplificação demasiada da relação aprendizagem-

desenvolvimento que não condiz com a noção proposta por Vygotsky. Ao discutir a internalização 

das funções psicológicas superiores, Vygotsky chama a atenção para o fato de que “o 

desenvolvimento se dá não em círculo, mas em espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova 

revolução, enquanto avança para um nível superior” (Vygotsky, 1930: 74). É esse movimento em 

espiral que caracteriza a ZPD e, conseqüentemente, a construção do conhecimento na sala de aula. 

Moll (1990) alerta para o fato de que a adoção de uma visão simplista e mecânica de ZPD, vista 

como a transferência de habilidades e conhecimentos daqueles que sabem mais para aqueles que 

sabem menos, pode vir a justificar qualquer prática instrucional. Por outro lado, a visão de ZPD 

como zona de conflito em que o conhecimento é construído em espiral implicaria a criação de 

práticas e situações em sala de aula que permitissem o engajamento dos alunos em atividades 

colaborativas que levassem em conta os processos interativos existentes nos mais variados contextos 

sociais. 



 19

É justamente a segunda visão mencionada que norteia os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(SEF/MEC, 1998) para o ensino de LE, sendo por nós privilegiada na presente pesquisa.  Tal visão 

fundamenta-se no pressuposto de que o processo de ensino-aprendizagem da LE deve se constituir 

em uma atividade significativa para alunos e professores, criando possibilidades de negociação e 

engajamento discursivo na língua-alvo que façam com que a língua não seja somente um 

instrumento para compreender o mundo, mas, principalmente, para interagir com e agir sobre ele, 

promovendo, desta forma, a construção do pensamento crítico e da cidadania. 

Por exercer um papel mediador na relação com o outro, a linguagem representa uma condição 

essencial para o desenvolvimento e aprendizagem. Bernstein (1993) define a linguagem na teoria 

vygotskiana como “um sistema de significados, uma retransmissão para o social, uma condição 

primordial para a formação da consciência e para os níveis e variedade de sua função” (Bernstein, 

1993:11). O conceito de ZPD sustenta a ênfase dada por Vygotsky às relações sociais como 

propulsoras do desenvolvimento e da aprendizagem, pressupondo que a relação com o social 

precede a relação com o individual. 

 
“Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, 
depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da 
criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória 
lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais 
entre indivíduos humanos.” (Vygotsky, 1930: 22) 

 

Considerando-se que essas relações reais entre indivíduos humanos ocorrem em diversas 

instituições e esferas sociais – família, igreja, escola, trabalho, etc., em que a criança interage com 

o(s) outro(s) desde o momento em que nasce – percebemos, a partir da teoria vygotskiana, o quanto 

as interações decorrentes das relações com as pessoas e com os mais diversos artefatos11 culturais 

nessas instituições são fundamentais para o seu desenvolvimento e aprendizagem. É nessas 

interações que a linguagem, o pensamento, as regras do convívio social e os valores morais e éticos 

que exercerão influência sobre a criança no decorrer de toda sua vida são construídos. Nesse sentido, 

o desenvolvimento e a aprendizagem são processos ininterruptos que fazem com que a constituição 

de identidades na interação com o outro esteja em constante progresso. 

                                                
11 Tomamos aqui a noção de artefato como algo impregnado de significado e valor por sua existência no campo da atividade 
humana. Nesse sentido, os artefatos podem ser  tanto materiais quanto ideais, e a maneira pela qual os artefatos são utilizados pelo 
indivíduo ou grupo transforma a natureza da própria atividade e os modelos de contextos existentes. (Daniels, 2001) 
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Para Vygotsky, a instrução escolar exerce um papel fundamental no desenvolvimento da criança 

na medida em que possibilita a constituição dos conceitos científicos, essenciais para desencadear o 

raciocínio lógico-abstrato e as formas superiores de pensamento. 

 
“O aprendizado escolar induz o tipo de percepção generalizante, desempenhando assim um papel 
decisivo na conscientização da criança dos seus próprios processos mentais. Os conceitos 
científicos, com seu sistema hierárquico de inter-relações, parecem constituir o meio no qual a 
consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde transferidos a outros conceitos e outras 
áreas do pensamento. A consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos 
conhecimentos científicos.” (Vygotsky, 1934: 115) 
 

A instrução escolar faz com que o conhecimento, antes espontâneo, torne-se sistematizado, 

permitindo que a criança atinja níveis de generalização cada vez mais complexos, de forma a 

entender a inter-relação e a hierarquia existentes entre os diversos conceitos e a perceber a posição 

de um determinado conceito dentro de um sistema de conceitos. A partir do momento em que a 

criança passa a ser capaz de submeter o conceito à consciência e ao controle deliberado, o conceito 

científico transforma a natureza do conceito cotidiano, e, à medida que o interjogo entre ambos fica 

mais elaborado, os processos mentais da criança atingem níveis mais elevados de sofisticação. 

Vygotsky (1934) propõe que a relação entre os conceitos cotidianos e os conceitos científicos 

está intrinsecamente ligada à relação aprendizagem-desenvolvimento e à visão que se privilegia 

acerca desses processos. Ao sublinhar a interdependência entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento, Vygotsky coloca a aprendizagem no centro do processo de constituição do ser 

humano. 

Considerada como propulsora do desenvolvimento, a aprendizagem não é mais vista como 

conseqüência natural deste e muito menos como um processo subordinado a ele. Pelo contrário, 

Vygotsky (1930, 1934) sugere que o bom aprendizado deve antecipar-se ao desenvolvimento, 

pressuposto fundamental para a compreensão do conceito de ZPD, pois, apesar de também levar em 

consideração os limites biológicos, a essência do processo de criação de ZPDs está na observação de 

que a criança é capaz de realizar ações que estão além do seu nível de desenvolvimento em 

colaboração com um par mais experiente. 

Dada a ênfase colocada por Vygotsky nos processos educacionais como propulsores do 

desenvolvimento, Daniels (2001) sublinha a importância da pedagogia na teoria vygotskiana e o 

distanciamento estabelecido por essa teoria em relação às posições pedagógicas naturalistas e 

baseadas no senso comum da sua época.  Vygotsky considerava o desenvolvimento de idéias 
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educacionais como um atributo essencialmente humano, fundamental para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores e para a organização de sistemas mais complexos de organização 

social. “Para ele, as pedagogias nascem e são formadas em circunstâncias sociais particulares” 

(Daniels, 2001: 14), concepção que implica, segundo Daniels (2001), a adoção de uma visão 

complexa de pedagogia, considerada o meio pelo qual a educação ordena influências sociais. 

Daniels (2001) também chama a atenção para o fato de que o foco posto por Vygotsky nas 

relações sociais como propulsoras da aprendizagem e, conseqüentemente, do desenvolvimento, 

vistos como processos históricos e culturais, não implica um determinismo social que vê o homem 

como um fantoche à mercê da história e da cultura. Pelo contrário, em um processo sempre 

dialético, ao mesmo tempo em que o homem é influenciado pelas relações sociais decorrentes das 

interações em contextos históricos e culturais diversos, ele também influencia e transforma essas 

relações, contribuindo, desta forma, para um processo dialético de constante transformação.  

Levando em consideração esse processo dialético de apropriação e transformação dos artefatos 

culturais, Daniels (2001) sublinha a importância dos processos de externalização na teoria 

vygotskiana, atribuindo a esses processos o mesmo grau de relevância normalmente atribuído aos 

processos de internalização. Para Daniels, os processos de internalização constituem-se em meios de 

reprodução da cultura, ao passo que os processos de exteriorização permitem a criação de artefatos 

que podem transformar a cultura. 

Conceber a participação humana como ativa na apropriação, criação, re-criação e transformação 

de artefatos históricos e culturais implica uma visão igualmente dinâmica e complexa das relações 

entre ensino e aprendizagem decorrentes das interações em sala de aula. Nesse sentido, a imagem do 

espiral para ilustrar o processo de socioconstrução do conhecimento parece-nos, conforme já 

mencionado, a mais adequada para representar a ZPD como uma zona de conflitos e possibilidades. 

Desta forma, as zonas de desenvolvimento proximais em situações de ensino-aprendizagem 

transcendem a co-construção do conhecimento em colaboração com pares mais experientes, 

passando a designar um espaço para auto-reflexão sobre o próprio processo de desenvolvimento-

aprendizagem e, conseqüentemente, para a transformação de si e dos outros. 

Fundamentando-nos na noção vygotskiana de que os processos educacionais são mediados por 

artefatos sociais, históricos e culturais diversos, que podem ser tanto materiais quanto ideais, 

podemos concluir que a maneira pela qual esses artefatos são utilizados no processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula irá influenciar bastante significativamente o processo de colaboração 
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entre os pares e, conseqüentemente, os conflitos e as possibilidades que podem ser vislumbradas na 

zona de desenvolvimento proximal. 

Por concebermos o jogo como elemento importante da cultura e da história humana e também 

como atividade fundamental no desenvolvimento da criança, parece-nos possível aplicar ao jogo a 

concepção de artefato cultural defendida por Daniels (2001). Acreditamos que, em um processo 

dinâmico, a transposição desse artefato já constituído histórica e culturalmente em outras esferas 

sociais para a sala de aula de LE, transforma o processo de colaboração entre os pares e, 

conseqüentemente, a forma pela qual o conhecimento lingüístico é constituído. Simultaneamente, a 

utilização do jogo como instrumento didático transforma a natureza do próprio artefato na medida 

em que coloca os objetos lingüísticos em constituição no centro da própria atividade, ou seja, o jogo 

torna-se a atividade que possibilita que o jogo de linguagem aconteça, sendo que este último 

constitui-se no elemento central, o espaço onde zonas de conflitos e possibilidades são 

propulsionadas. 

Dado o fato de que a constituição da linguagem em uma LE representa o foco de interesse da 

presente pesquisa, fomos buscar na teoria da enunciação do círculo de Bakhtin concepções acerca da 

linguagem que dialoguem com os pressupostos vygotskianos em relação aos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem e ao papel desempenhado por mediadores materiais e 

psicológicos, entre eles a linguagem, no desencadeamento desses processos. 

 

2. O diálogo Bakhtin-Vygotsky: por uma perspectiva sócio-histórica da linguagem 

 

As teorias de Vygotsky e Bakhtin, conforme aponta Freitas (1997), embora desenvolvidas com 

objetivos diferentes12, dialogam em diversos aspectos. Ambas as teorias construíram suas 

concepções a partir de uma visão totalizante da realidade, compreendendo o homem como um 

conjunto de relações sociais. “Contrárias às dicotomias presentes nas concepções de linguagem e 

de psicologia de seu tempo por oscilarem entre os pólos subjetivo e  objetivo, arquitetaram suas 

teorias em um entrelaçamento entre sujeito e objeto, propondo uma síntese dialética imersa na 

cultura e na história” (Freitas, 1997: 316). 

                                                
12 Enquanto a preocupação de Vygotsky está em desenvolver uma psicologia historicamente fundamentada, Bakhtin preocupa-se 
com a construção de uma filosofia histórica e social da linguagem. (Freitas, 1997) 



 23

Tanto para Vygotsky quanto para Bakhtin, a consciência é engendrada pelas relações que os 

homens estabelecem entre si no meio social através da mediação da linguagem. Nas duas teorias, 

portanto, a interação com o outro no meio social tem um papel fundamental, pois “sem ele (o outro) 

o homem não mergulha no mundo sígnico, não penetra na corrente da linguagem, não se 

desenvolve, não realiza aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não forma a 

sua consciência, enfim, não se constitui como sujeito” (Freitas, 1997: 320). 

Assim como Freitas (1997), Rojo (2000a) propõe que a teoria da enunciação bakhtiniana 

constitui-se em “uma boa elaboração para as questões da linguagem e do discurso, crucialmente 

envolvidas na aprendizagem” (Rojo, 2000a: 2), na medida em que compartilha a visão vygotskiana 

de que aquilo que é “propriamente humano” é constituído pela criança por meio das relações 

interpessoais, isto é, através da sua inserção em instituições sociais, tais como família, escola, igreja, 

etc. Nessas relações interpessoais, os discursos alheios são internalizados e tornados próprios.  

É justamente nas relações interpessoais, através da internalização dos discursos alheios, que a 

língua materna, como aponta Bakhtin (1953), é constituída: “a língua materna – a constituição do 

seu léxico e sua estrutura gramatical –, não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a 

adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação 

verbal viva que se efetua com indivíduos que nos rodeiam” (Bakhtin, 1953: 301, 302).   

Por estarmos constantemente internalizando e revozeando os enunciados dos outros, a 

linguagem apresenta, segundo Bakhtin (1953), um caráter heteroglóssico e dialógico. Nesse sentido, 

todo enunciado pressupõe uma atitude responsiva do(s) outro(s) a quem ele se dirige. O outro, para 

Bakhtin, não é um destinatário pacífico, cuja única função se resume em compreender o locutor; sua 

atitude em relação à fala do locutor é sempre responsiva ativa e materializa-se na sua resposta 

(externa ou interna). É exatamente uma resposta e não uma compreensão passiva que o locutor 

espera do(s) outro(s) a quem o seu discurso se dirige, resposta que pode se materializar sob a forma 

de uma concordância, adesão, objeção, execução, etc. 

Em face da atitude responsiva ativa do outro perante o enunciador, o enunciado pressupõe 

sempre, conforme Volochinov/Bakhtin (1926), uma apreciação valorativa. Tal apreciação baseia-se 

em avaliações que fazemos na vida, com base em critérios éticos, cognitivos, políticos, religiosos ou 

outros, de enunciados concretos, e envolvem elementos extraverbais, sem cujo conhecimento se 

torna impossível compreender o discurso. 
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É a alternância dos sujeitos falantes que traça a fronteira entre os enunciados nas diversas esferas 

da atividade e existência humana, adotando características e formas diversas, dependentes das 

atribuições lingüísticas e das condições e situações variadas de comunicação. Embora essa 

alternância seja observada de forma mais evidente no diálogo, todo enunciado pressupõe um caráter 

responsivo, ou seja, um enunciador. Nossos enunciados estão repletos da fala dos outros, isto é, de 

outros enunciados que são assimilados ou empregados de forma consciente ou não-consciente. Por 

estarmos inseridos no meio social e participarmos das mais diversas atividades nesse meio, nossos 

enunciados não são propriamente nossos, visto que “o objeto de discurso do locutor, seja ele qual 

for, não é objeto do discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a 

falar dele. O objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas 

maneiras, é o lugar onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de vistas, visões 

de mundo, tendências” (Bakhtin, 1953: 319). 

Como coloca Brait (1997), o dialogismo na teoria bakhtiniana pode ser interpretado como o 

elemento que instaura a natureza interdiscursiva da linguagem na medida em que diz respeito “ao 

permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos 

que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” (Brait, 1997: 98), assim como 

elemento representativo das relações discursivas que se estabelecem entre o eu e o outro nos 

processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, processos discursivos pelos quais os 

sujeitos também são instaurados. 

Dada a estreita relação de dependência entre a enunciação e a situação social extraverbal em que 

os enunciados são produzidos, cada esfera social elabora suas formas relativamente estáveis e 

historicamente cristalizadas de enunciados: os gêneros do discurso (Bakhtin, 1953). Por ser muito 

variada a atividade humana, é imensa a heterogeneidade dos gêneros do discurso, que se originam, 

evoluem e se transformam conforme a evolução e transformação da atividade na esfera social em 

que estão inseridos. Devido a essa diversidade dos gêneros, que comportam desde a réplica 

cotidiana até o romance, pode parecer impossível, como indica Bakhtin, encontrar um terreno 

comum para o seu estudo. Em vez de lançar mão de uma classificação exaustiva dos gêneros do 

discurso, Bakhtin preocupa-se em diferenciar “gêneros primários” e “gêneros secundários”. 

Os gêneros primários estão geralmente enraizados na vida cotidiana, resultam de interações 

verbais espontâneas e mantêm, como sublinha Schneuwly (1988), uma relação implicada com o 

contexto material de produção. Os gêneros secundários, por sua vez, aparecem em situações de 
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comunicação cultural mais complexas e relativamente mais evoluídas, principalmente, mas não 

necessariamente, na modalidade escrita da linguagem, estabelecendo uma relação mais autônoma 

com a situação material de produção. Ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, os 

gêneros primários perdem a relação implicada com o contexto material de produção. Uma conversa 

cotidiana, conforme exemplifica Bakhtin (1953), transcrita em um romance, constitui um gênero 

secundário, pois só podemos atribuir-lhe sentido no contexto específico daquela obra. 

Schneuwly (1988) associa a relação de implicação ou autonomia que o gênero estabelece com o 

contexto material de produção à concepção de ancoragem enunciativa. O autor define ancoragem 

enunciativa como a relação instaurada pelo enunciador com a situação material de produção do seu 

texto ou discurso, tendo em mente a sua relação com o(s) destinatário(s) a quem o seu discurso se 

dirige, o lugar social dos enunciadores e a finalidade da atividade de linguagem em questão. 

Segundo Schneuwly (1988), no eixo da situação, a ancoragem pode ser implicada ou autônoma, 

e, no eixo da referencialidade, pode ser conjunta ou disjunta. Como acontece com os gêneros 

primários, na relação de implicatura, o discurso mantém uma relação constante e explícita com a 

situação material de produção. Já na relação de autonomia, à semelhança do que ocorre nos gêneros 

secundários, o discurso perde a relação implicada com a situação material de produção, que deixa de 

ser referenciada de maneira imediata e explícita no discurso. No que diz respeito à referencialidade, 

a relação de conjunção constitui-se aquela em que não há ruptura entre o mundo dito e o mundo da 

situação, ou seja, utiliza-se o discurso para falar do mundo em que se age. Na relação de disjunção, 

por sua vez, os temas são apresentados como pertencentes a um outro mundo, discursa-se sobre um 

outro mundo que não o atual.  

Por estarem estreitamente vinculados à esfera social de produção, os gêneros possuem 

características estáveis que possibilitam a sua transformação em instrumentos de ensino-

aprendizagem. É nessa perspectiva que Dolz e Schneuwly (1996) propõem a idéia de gênero como 

megainstrumento para agir em situações de linguagem. No trabalho escolar, portanto, o domínio dos 

gêneros desencadeia a maestria das diversas situações de comunicação presentes no mundo social.  

Situados em uma perspectiva bakhtiniana, Dolz e Schneuwly (1996) definem três dimensões 

essenciais do gênero que devem orientar o processo de ensino-aprendizagem de LM a partir de 

gêneros do discurso: 

 

1. “Os conteúdos que são (que se tornam) dizíveis através dele”; 
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2. A estrutura (comunicativa) particular dos textos pertencentes ao gênero; 

3. As configurações específicas das unidades de linguagem, que são sobretudo traços da posição 
enunciativa do enunciador, e os conjuntos particulares de seqüências textuais e de tipos 
discursivos que formam sua estrutura” (Dolz e Schneuwly, 1996: 7). 

 

Dolz e Schneuwly (1996) sublinham a importância da concepção de capacidades de linguagem 

na elaboração de uma proposta de ensino voltada para a construção de gêneros do discurso diversos 

na LM. Por capacidades de linguagem, os autores entendem as aptidões requeridas do aprendiz para 

produzir um gênero do discurso em uma determinada situação de interação, inserida, por sua vez, 

em um dado domínio social da comunicação13. Tais aptidões envolvem as capacidades de “adaptar-

se às características do contexto e do referente (capacidade de ação), mobilizar modelos 

discursivos (capacidades discursivas), e dominar as operações psicolingüísticas e as unidades 

lingüísticas (capacidades lingüístico-discursivas)” (Dolz e Schneuwly, 1996: 7 e 8). 

Como os modelos de prática de linguagem transpostos para a sala de aula estão disponíveis no 

meio social, o desenvolvimento de capacidades de linguagem representa, parcialmente, um 

mecanismo de reprodução em que os aprendizes podem ser levados a desenvolver estratégias que 

permitam a apropriação das capacidades (de ação, discursivas e lingüístico-discursivas) necessárias 

à produção de determinado gênero do discurso. Nesse sentido, Dolz e Schneuwly (1996) sugerem 

que a análise das capacidades de linguagem dos aprendizes antes e durante a elaboração de uma 

seqüência didática para o ensino de um gênero específico contribui para a compreensão das 

transformações que ocorrem ao longo da aprendizagem, podendo, portanto, ajudar na delimitação de 

intervenções didáticas. 

Levando-se em conta o fato de que o desenvolvimento da habilidade oral em cursos de idiomas 

pretende, em geral, preparar o aluno para utilizar a LE nas variadas situações com que ele pode se 

deparar no meio social, as atividades transpostas para a sala de aula deveriam constituir-se em 

mecanismos de reprodução das diversas práticas de linguagem com que nos deparamos no mundo 

social. Logo, parece-nos fundamental que o jogo, quando transposto para a sala de aula com o 

propósito de promover a construção da habilidade oral, seja elaborado de forma a desenvolver as 

                                                
13 Dolz e Schneuwly (1996) entendem domínios sociais da comunicação como os domínios da comunicação presentes em nossa 
sociedade. Cultura literária ficcional, documentação e memorização das ações humanas, discussão de problemas sociais 
controversos constituem, portanto, exemplos de domínios sociais da comunicação. Em cada um desses domínios podem circular 
gêneros orais e escritos variados caracterizados por um aspecto tipológico dominante (gêneros da ordem do narrar, relatar, 
argumentar, etc). Cada um desses gêneros requer a mobilização de aptidões específicas (capacidades de linguagem) para a sua 
produção. 
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capacidades de linguagem necessárias para promover o engajamento discursivo do aprendiz nas 

práticas de uso da linguagem que se pretende reproduzir. 

A noção de capacidades de linguagem constitui-se, portanto, em um pressuposto central para 

compreendermos as capacidades de ação, discursivas e lingüístico-discursivas em constituição nos 

jogos de linguagem que integram o nosso corpus, permitindo que as práticas de linguagem 

observadas nas interações sejam comparadas àquelas possivelmente encontradas no meio social.   

Embora as atividades analisadas não tenham sido organizadas de forma a promover a 

apropriação de gêneros do discurso específicos, acreditamos que as situações pensadas para 

contextualizar as práticas de linguagem decorrentes dos jogos requereram dos aprendizes a 

mobilização de determinadas capacidades de linguagem na interação, fazendo dos jogos 

instrumentos de constituição da LE nos quais gêneros do discurso variados podem circular. 

A estrutura mais marcante dos jogos de linguagem assemelha-se àquela do diálogo cotidiano 

decorrente das interações com a família, na escola, no trabalho, no clube, em restaurantes, na praia, 

etc., ficando, em geral, no domínio dos gêneros primários e mantendo uma relação implicada com a 

situação material de produção. Acreditamos que, conforme o domínio lingüístico do aluno na LE 

aumenta, o jogo de linguagem pode ser proposto de forma a trabalhar capacidades de linguagem 

mais complexas, como descrever e expor situações e problemas diversos, elaborar narrativas mais 

detalhadas, emitir opiniões, construir e sustentar argumentos sobre assuntos diversos, contribuindo, 

desta forma, para que a LE seja utilizada para interagir em situações que mantêm uma relação 

autônoma com a situação material de produção, mais próxima, portanto, dos gêneros secundários. 

Não se constitui foco dessa pesquisa delimitar os gêneros do discurso que circulam nas 

atividades selecionadas para análise, nem classificá-los como primários ou secundários. 

Acreditamos que a concepção bakhtiniana de gêneros discursivos pode ser relacionada em diversos 

aspectos, principalmente no que diz respeito às capacidades de linguagem em constituição, com a 

concepção de jogos de linguagem postulada por Wittgenstein, representando um importante 

referencial teórico para compreendermos a forma como os jogos de linguagem decorrentes dos jogos 

tornam-se mais elaborados, promovendo a negociação de significados na LE em situações de 

comunicação mais complexas. 

A concepção wittgensteiniana de jogos de linguagem enquanto atividade mútua entre adulto e 

criança responsável pela constituição da linguagem e, portanto, essencial para o desenvolvimento, 



 28

apresenta pontos convergentes tanto com as concepções vygotskianas quanto bakhtinianas na 

medida em que também sublinha a importância do outro no processo de constituição da linguagem.  

Na presente pesquisa, o conceito de jogos de linguagem representa uma categoria intermediária 

de análise que aponta para os aspectos tipológicos dominantes na interação (nomear, relatar, expor, 

argumentar, etc.), permitindo-nos observar a forma como as capacidades de linguagem enfocadas 

nos jogos evoluem conforme o domínio do objeto lingüístico em constituição, a LE, também evolui.  

Além disso, o olhar para o desenvolvimento dos jogos de linguagem nos três estágios (Básico 1, 

Básico 3 e Intermediário 4) em que os jogos foram coletados indica como a colaboração entre pares 

no jogo contribui para que capacidades de linguagem mais complexas, características dos gêneros 

secundários, sejam socioconstruídas e internalizadas na LE. 

Discutidos os pressupostos que fundamentam a concepção sócio-histórica do processo de 

construção de conhecimento decorrente tanto dos jogos quanto do diálogo entre professores e 

pesquisadora nas sessões reflexivas, passamos, no capítulo seguinte, à discussão dos postulados que 

orientam a nossa visão sobre o jogo. 
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CAPÍTULO II 

O JOGO NUMA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

São inúmeros os estudos, em especial no campo da psicologia, sobre a importância da atividade 

do jogo no desenvolvimento da criança e sobre o papel exercido pelos jogos de linguagem entre 

adulto e criança no processo de constituição da LM.  

No que diz respeito ao papel do jogo no desenvolvimento, vale destacar as pesquisas 

desenvolvidas por Vygotsky (1930) e por dois outros pesquisadores a ele relacionados: Leontiev 

(1934) e Elkonin (1978). Em seus estudos, esses três pesquisadores chamam a atenção para a relação 

da atividade do jogo com o mundo social onde a criança está inserida. Partindo de uma concepção 

sócio-histórica dessa atividade, propõem que os inúmeros jogos que caracterizam a infância 

refletem, inicialmente de maneira mais generalizada e com maior riqueza de detalhes à medida que a 

própria percepção da criança evolui, as complexas e imbricadas relações sociais das quais a criança 

participa. O fato de o jogo traduzir a percepção da criança acerca do mundo social que a cerca e das 

complexas relações nele envolvidas faz com que essa atividade desempenhe um papel fundamental 

no desenvolvimento e na aprendizagem da criança e, conseqüentemente, na preparação para a vida 

adulta. 

Além de constituir uma atividade fundamental no processo de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança em idade pré-escolar e no decorrer da idade escolar, o jogo também exerce um papel 

fundamental no processo de constituição da LM. Nesse sentido, Bruner (1975) destacou o papel 

desempenhado pelos jogos de linguagem que caracterizam a interação da díade adulto-criança no 

processo de constituição da linguagem. Segundo o autor, o caráter inicialmente formatado desses 

jogos possibilita a participação efetiva da criança na interação, fazendo com que a LM seja 

constituída em um constante processo de imitação e revozeamento. 

Somando-se ao papel desempenhado pelo jogo no decorrer do desenvolvimento-aprendizagem 

da criança e no processo de constituição da linguagem, consideramos fundamental, dada a 

perspectiva sócio-histórica da aprendizagem e da linguagem privilegiada no nosso trabalho, situar o 

papel e a influência exercida pelo jogo em um contexto social, histórico e cultural mais amplo. 

Por entendermos que as práticas pedagógicas vivenciadas na sala de aula no que diz respeito ao 

uso de jogos como instrumentos didáticos estão vinculadas e em diálogo constante com a 

experiência vivida no cotidiano em relação a essa atividade, acreditamos que uma visão macro do 
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jogo é essencial não apenas para compreender as especificidades adquiridas por essa atividade 

quando transposta para a sala de aula, no nosso caso, sala de aula de LE, mas, principalmente, para 

buscar e propor transformações para práticas pedagógicas correntes envolvendo a utilização de 

jogos como ferramentas didáticas no processo de ensino-aprendizagem de LE. 

Dessa forma, com base nos estudos de Huizinga (1944), Caillois (1958) e Cook (2000), 

discutimos a seguir algumas especificidades do jogo como elemento fundamental da cultura humana 

para, a partir dessa conceitualização mais ampla, estabelecer relações com o processo de 

desenvolvimento-aprendizagem da criança, de constituição de LM e de ensino-aprendizagem de LE, 

processos, a nosso ver, interdependentes e, portanto, fundamentais para uma compreensão mais 

detalhada do nosso objeto de estudo. 

 

1. O jogo como elemento da cultura  

 

A partir da imagem de um grupo de crianças de sete anos pulando corda no playground da 

escola durante o recreio, Cook (2000) propõe que, à semelhança das atividades escolares com que 

essas crianças estão envolvidas, o jogo constitui-se numa atividade organizada e sistemática, com 

suas próprias regras, recompensas e punições. Apesar de tais semelhanças, as crianças vêem o jogo 

de forma essencialmente diferente das atividades escolares de que participam e, enquanto perdura, 

cria-se em torno do jogo um mundo particular com seus próprios espectadores, competidores, juízes 

e assistentes, um mundo que, como a sociedade, é ao mesmo tempo colaborativo e competitivo. 

No jogo de corda mencionado acima, o uso da linguagem também adquire um caráter particular 

que só faz sentido no contexto específico do jogo. Para Cook (2000), isso é uma característica de 

diversos jogos infantis que envolvem rimas ou músicas que trabalham especificamente a 

combinação de ritmos e sons, sem se preocupar com a constituição de um significado compreensível 

para todos aqueles que dominam um código lingüístico específico. Embora tal combinação possa 

parecer sem sentido para um observador externo, o seu significado é totalmente compartilhado entre 

os participantes do jogo. 

O fato de as características específicas do mundo do jogo serem compartilhadas por seus 

participantes no que diz respeito às regras, punições, recompensas e ao uso da linguagem, indica que 

o jogo cria, muitas vezes, um senso de identidade de grupo e de colaboração entre seus participantes. 

Será que esse senso de identidade e de colaboração restringe-se aos jogos infantis? Ou melhor, será 
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que a atividade do jogo é característica apenas do período que classificamos como infância? Ao que 

nos parece, é justamente a última pergunta que deve ser discutida inicialmente para que possamos 

refletir sobre o jogo como elemento histórico e cultural da nossa sociedade. 

É comum, ao pensarmos na atividade do jogo, referirmo-nos primeiramente à criança, pois o 

lúdico é visto como característica inerente ao período da vida humana que denominamos infância. 

No entanto, Cook (2000) aponta várias atividades às quais o adulto se dedica que mostram que este 

também, embora não na mesma intensidade que a criança, devota grande parcela do seu tempo a 

atividades que compartilham várias das características do jogo. 

Certamente, os eventos esportivos constituem-se em um dos mais claros exemplos dessa 

devoção, pois, em geral, as pessoas passam considerável parte do seu tempo assistindo a jogos 

diversos ou participando deles: futebol, tênis, vôlei, basquete, golfe e inúmeros outros. Nessa 

categoria, também poderíamos pensar nos mais variados jogos de tabuleiro e de baralho aos quais 

muitas pessoas se dedicam como profissionais, amadoras ou ainda como jogadores inveterados. 

Tanto quanto as competições infantis, que muitas vezes retratam os jogos a que os adultos se 

dedicam, esses jogos esportivos, de tabuleiro ou de carta possuem regras rígidas que devem ser 

respeitadas para que uma identidade de grupo seja constituída e para que se crie um esquema de 

cooperação entre aqueles que se identificam como participantes do jogo, seja como torcedor, 

jogador ou mero espectador. 

Além da criação de uma identidade de grupo, o jogo também possui como característica a 

presença bastante marcante de elementos imaginários. Nos jogos infantis, segundo Vygotsky (1930), 

Leontiev (1934) e Elkonin (1978), esses elementos imaginários estão ligados e, na maioria das 

vezes, retratam a representação da criança em relação ao mundo social que a cerca. Esse elemento 

imaginário, todavia, não desaparece na infância, continuando a exercer uma influência considerável 

na vida adulta. 

A esse respeito, Cook coloca que “adultos e crianças devotam igualmente uma grande parcela 

de tempo e pensamento a personagens, situações e eventos imaginários. Fazemos isso de inúmeras 

maneiras. Há o jogo da criança e a fantasia do adulto. Há narrativas ficcionais criadas 

inteiramente através da linguagem, como os romances, os contos; há narrativas ficcionais que 

misturam linguagem com imagens, sons e música, como filme, ópera, teatro, televisão e drama; e 
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narrativas ficcionais que não envolvem linguagem de maneira alguma14, assim como mímica e balé. 

Há as imagens estáticas de algumas pinturas e fotografias que retratam situações e eventos 

imaginários. Há o atuar, o vestir-se e o disfarçar-se. Há as falsas crenças e alucinações 

(consideradas imaginárias por alguns e reais por outros)” (Cook, 2000: 35)15. 

Dessa forma, a tendência do faz de conta e de contar histórias presentes na infância, sejam 

histórias inventadas pela própria criança, sejam lidas ou contadas para ela por um adulto, perpetua-

se na vida adulta na forma de ficção e fantasia. Na ficção, termo usado por Cook (2000) para definir 

os mundos imaginários criados através da linguagem, em forma de verso ou prosa, falado ou escrito, 

as formas lingüísticas são manipuladas a fim de criar realidades hipotéticas, característica que 

aproxima a ficção das situações imaginárias presentes nos jogos infantis. Outra característica 

comum entre a ficção e o jogo é o fato de ambos, na maioria das vezes, serem vistos como formas 

de entretenimento. 

Embora a discussão sobre os limites do verbal e não-verbal e sobre as atividades consideradas 

essenciais ou supérfluas para a sobrevivência seja freqüente nos estudos relacionados aos elementos 

lúdicos da linguagem, havendo uma tendência de enquadrar o jogo e a ficção no campo das 

atividades não essenciais à sobrevivência, a ficção, ao mesmo tempo em que possui características 

lúdicas por ser tanto uma atividade supérflua16 quanto uma forma de entretenimento, pode também 

ser levada extremamente a sério, a ponto de se tornar profundamente deprimente e angustiante. É 

justamente a presença desses elementos aparentemente ambíguos que garante à ficção um lugar de 

destaque na história da humanidade, tornando-a um registro atemporal da condição humana. 

Para justificar a necessidade humana por ficção, Cook (2000) sugere duas possíveis explicações. 

A primeira é mais pragmática e utilitária e coloca a ficção a serviço da realidade na medida em que a 

vê como uma forma de aprendermos mais, embora de maneira indireta, sobre o mundo real. O 

segundo tipo de explicação, que o autor classifica de “explicações criativas”, coloca a ficção como 

elemento central das formas de pensamento essencialmente humanas, vital para o desenvolvimento 

de atividades relacionadas à ciência, à arte e à religião. Nesse sentido, a ficção é vista como uma 

atividade lingüística e psicológica central, de que as outras atividades derivariam. 

                                                
14 Acreditamos que o autor se refere aqui à linguagem verbal, pois nessas narrativas há certamente a presença de linguagem não-
verball, que, sendo compartilhada pelos membros de determinada esfera social ou cultura, faz com que tais narrativas façam sentido 
e sejam, portanto, compreendidas por esses membros. 
15 Tradução nossa. 
16 O termo supérflua é usado por Cook (2000) para se referir à ficção no sentido de que esta não se constitui, fisiologicamente 
falando, em uma atividade vital para a sobrevivência humana. 
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Apesar de compartilharmos com Cook (2000) a noção sobre o papel central da ficção tanto nos 

jogos da criança quanto naqueles aos quais os adultos se dedicam, acreditamos que as duas 

explicações dadas pelo autor para justificar a necessidade humana por ficção contradizem com a 

concepção vygotskiana sobre o jogo aqui privilegiada. Como, nessa concepção, os papéis 

desempenhados pela criança no jogo retratam e refratam a sua percepção do mundo social, os 

elementos imaginários característicos do jogo mantêm sempre uma relação dialético-histórica com a 

realidade. Em níveis crescentes de complexidade, essa relação dialética entre imaginação e realidade 

perpetua-se nos jogos dos adultos, incluindo-se aí os jogos de representar (play), como cinema, 

teatro, entre outros. A diferença básica entre os papéis sociais da vida real e os do jogo está no fato 

de que, enquanto na vida real atuamos nos nossos diversos papéis, no jogo somos produtores, 

desempenhamos papéis, ou seja, criamos “conscientemente novos papéis com base no que existe, 

para um desempenho social” (Newman e Holzman, 1993:120). 

As considerações acima acerca dos elementos imaginários presentes no jogo e na ficção e do 

papel central ocupado por esta última nas atividades essencialmente humanas, levam-nos a 

estabelecer um paralelo entre a ficção, a imaginação e os jogos de linguagem freqüentemente 

jogados na sala de aula de LE. À semelhança de muitos jogos presentes no cotidiano e do que ocorre 

na ficção, o jogo de linguagem jogado na sala de aula cria, muitas vezes, contextos fictícios em que 

os alunos devem assumir e representar diferentes papéis sociais, engajando-se lingüisticamente num 

jogo de linguagem imaginário que retrata e refrata o mundo social mais amplo.  

A efetividade do jogo no processo de construção de conhecimento da LE vai, nesse sentido, 

depender da compreensão do aluno em relação a esses elementos imaginários e do seu conseqüente 

engajamento lingüístico na situação proposta. Por outro lado, a não-compreensão e o não-

engajamento na situação imaginária pode gerar conflito entre os enunciados do aluno e a situação 

presente no jogo, diminuindo, muitas vezes, as possibilidades de interação com os pares. 

O RPG (Role Playing Game) e as situações freqüentemente presentes nos jogos de carta ou de 

tabuleiro e em muitas das tarefas (role plays) propostas em métodos que adotam a abordagem 

comunicativa para o ensino-aprendizagem de línguas ilustram, a nosso ver, os elementos 

imaginários e fictícios presentes nos jogos de linguagem que ocorrem na sala de aula de LE, pois 

criam situações imaginárias e personagens fictícios que os alunos devem levar em consideração para 

interagir na LE.  
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No caso do RPG, jogo de linguagem em que a interação entre os participantes decorre da 

participação dos personagens em uma situação ou história misteriosa, parece-nos que o elemento 

fictício aparece de forma mais ampla, aproximando esse jogo dos contos misteriosos e das histórias 

de detetive. Quando jogado na Internet, o desenlace da história que envolve o RPG pode levar 

meses, o que faz com que a significativa interação entre os personagens representados por cada 

jogador crie efetivamente uma rede de colaboração e, conseqüentemente, uma identidade particular 

pertencente àquele grupo de jogadores. Logicamente, os limites de tempo, espaço e meio da sala de 

aula assim como os objetivos didáticos do professor com determinada atividade impõem 

modificações no formato do RPG ou de qualquer outro jogo utilizado como ferramenta de ensino-

aprendizagem. No entanto, essas modificações de caráter instrumental não parecem prejudicar a 

cooperação estabelecida na interação entre os participantes do jogo e, no caso específico da sala de 

aula, entre os alunos e o professor. 

Considerando-se que a colaboração constitui um elemento fundamental para promover o 

engajamento discursivo dos alunos no jogo de linguagem, sendo, portanto, primordial para que o 

jogo venha a se tornar um instrumento efetivo na socioconstrução do conhecimento da LE, parece-

nos importante aprofundar um pouco a discussão nesse sentido. Para compreender o caráter de 

cooperação criado no contexto do jogo, é essencial relacioná-lo a outra característica inerente ao 

jogo: a competição. A relação desses dois aspectos aparentemente ambíguos pode nos ajudar a 

refletir sobre a natureza do jogo como atividade social, histórica e cultural.  

A esse respeito, Cook (2000) observa que o uso da linguagem no jogo relacionada tanto à 

competição quanto à colaboração reflete a função antagônica da própria linguagem, que pode ser 

usada para unir ou separar as pessoas, levando a uma distinção entre aqueles que participam e 

aqueles que não participam de determinado grupo. A imagem do jogo de bola, que parece ser 

comum à maioria das culturas, é utilizada pelo autor para ilustrar esse relacionamento antagônico 

entre competição e colaboração. Quando a bola é jogada no intuito de que seja pega pelo outro, 

prática comum nos jogos entre adultos e crianças pequenas ou entre os jogadores de um mesmo 

time, o sentimento de colaboração e identidade de grupo gerado é semelhante ao de um diálogo 

amigável. Por outro lado, ao se jogar a bola de forma a dificultar que ela seja pega pelo adversário, a 

competição, da mesma forma como ocorre em um argumento verbal, é instaurada. 

O paralelo que Cook estabelece entre o jogo de bola e o diálogo amigável e argumentativo leva-

nos a pensar que a competição e a colaboração são aspectos que transcendem a atividade do jogo na 
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medida em que se constituem partes integrantes da própria linguagem e permeiam, portanto, 

qualquer interação humana. 

A competição e a colaboração travadas entre os participantes de um jogo possibilitam, segundo 

Cook , a inversão ou mesmo o rompimento da ordem social estabelecida: 

 

“Em competições esportivas, jogadores que podem ser desiguais em outros contextos encontram-se 
em condição de igualdade. Atributos sociais, como riqueza e status, que normalmente formam a base 
das relações hierárquicas fora do jogo, são substituídos por outros, tais como: habilidade com as 
palavras ou coordenação da mão, corpo e olhos. Como a vitória em alguns jogos pode significar 
tanto riqueza quanto status, o jogo pode até estabelecer uma nova hierarquia na vida ‘real’.” (Cook, 
2000: 85)17 

  

Quando o jogo é utilizado na sala de aula de LE, a habilidade de se engajar discursivamente na 

língua-alvo a partir da situação proposta e dos objetos lingüísticos trabalhados no jogo, além de 

elementos como memória espacial ou sorte, torna-se fundamental para garantir a participação no 

jogo e, conseqüentemente, para colaborar com o grupo e vir, assim, a sentir-se um membro efetivo 

desse grupo. 

No que diz respeito à habilidade do jogo de inverter ou mesmo romper as organizações sociais 

existentes, é possível propor que, dependendo da forma como o jogo é estruturado, tal tendência 

permanece na sala de aula. Ao, por exemplo, dividir-se os alunos em grupos para um determinado 

jogo, pode-se criar uma rede de colaboração tal entre o grupo que compartilha o objetivo final de 

vencer a competição, que o exercício de “ensinar” determinado conteúdo passa a ser exercido por 

um ou mais membros do grupo. Nota-se, nesse caso, uma quebra das relações de poder em um 

paradigma de ensino-aprendizagem estabelecido histórica e culturalmente na sala de aula, segundo o 

qual o ensino é tarefa do professor, e a aprendizagem um processo restrito ao aluno. 

Embora seja uma atividade constituída na e pela linguagem, dado o fato de que todas as 

atividades caracteristicamente humanas são mediadas semioticamente, no jogo utilizado na sala de 

aula como instrumento didático cujo objetivo central é a construção de objetos lingüísticos 

específicos através da criação de situações que promovam a prática da LE em constituição, o papel 

da linguagem na interação adquire um status diferente.  

Nesse caso, além de mediar todo o processo interativo, a linguagem torna-se o próprio objeto em 

constituição, passando, assim, a integrar as regras e o conteúdo fixo do jogo. Isso provavelmente se 

                                                
17 Tradução nossa. 
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deve ao caráter instrumental adquirido por essa atividade na sala de aula, que faz com que seu 

formato, estrutura e regras sejam adaptadas ou mesmo transformadas para dar conta dos objetivos 

pedagógicos em questão. É esse marcante componente lingüístico presente no jogo como atividade 

didática na sala de aula de LE que o caracteriza como jogo de linguagem. 

Conceber o jogo na sala de aula de LE como jogo de linguagem, ou seja, como atividade cujo 

conteúdo fixo é a LE em constituição, e discutir as implicações que tal concepção acarreta, parece-

nos fundamental para entender o seu papel como ferramenta capaz de desencadear a socioconstrução 

do conhecimento e para promover a reflexão dos professores em relação ao papel dessa ferramenta 

na sua prática em sala de aula. 

Cook (2000) propõe que há duas formas de se teorizar a respeito do jogo de linguagem. A 

primeira seria classificá-lo como um aspecto do jogo em geral, e a segunda constituir-se-ia em 

discutir suas características específicas. Embora o termo jogos de linguagem seja utilizado por Cook 

(2000) para se referir a jogos com a linguagem (language play), como trava-línguas, rimas e 

músicas cantadas em brincadeiras de roda, pular-corda, etc., e por nós como os usos da linguagem 

decorrentes dos jogos jogados na sala de aula de LE, as duas formas de teorização mencionadas pelo 

autor parecem relevantes para o nosso trabalho. Se, por um lado, entendemos que as práticas de uso 

da linguagem em foco só podem ser compreendidas em relação com as atividades, os jogos que a 

desencadearam, por outro consideramos fundamental discutir as características lingüísticas 

específicas dos jogos de linguagem para se compreender os significados construídos e negociados na 

LE. 

Nos últimos anos, como coloca Cook (2000), os estudos que se ocupam do comportamento 

humano, inclusive no jogo, estão divididos por duas escolas opostas de pensamento, sendo que a 

primeira, dentro de uma perspectiva evolucionária, tem como foco de seus estudos as características 

universais do brinquedo, buscando distinguir o brinquedo humano na filogênese. A segunda, por 

outro lado, encaixa-se em uma perspectiva cultural, vendo o comportamento humano como uma 

expressão de diferenças culturais. Assim, ao examinar o jogo, essa segunda perspectiva preocupa-se 

em investigar a forma como este é afetado pelas diferentes culturas, focalizando variações históricas 

e culturais.  

Em uma perspectiva histórica, a distinção do jogo na filogênese é essencial para a compreensão 

das suas características na ontogênese. A importância dessa perspectiva filogenética fica 

evidenciada nos vários estudos que buscam, a partir da observação das características do lúdico em 
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outras espécies de mamíferos, descrever a natureza e as especificidades do jogo humano 

(Vygotsky,1930; Leontiev, 1934; Elkonin, 1978; Bruner & Jolly, 1976; entre outros). Embora 

conscientes da contribuição dos estudos evolucionistas sobre o jogo, concentraremos a discussão 

que se segue nas reflexões da segunda escola, decisão justificada pelo fato de o objeto de 

investigação desta pesquisa constituir-se no processo de construção do conhecimento no jogo em um 

contexto de ensino-aprendizagem específico. Sem, portanto, deixar de reconhecer as contribuições 

das investigações filogenéticas sobre o jogo, compartilhamos com a segunda escola o interesse em 

compreender como o processo de ensino-aprendizagem é influenciado pelo jogo e como o jogo é 

afetado quando transposto da sua esfera de circulação cotidiana para a sala de aula de LE como 

instrumento didático. 

Ao considerar que a realidade é amplamente determinada pela linguagem e pela cultura, a 

segunda visão adota uma perspectiva relativista em relação às atividades humanas, inclusive o jogo, 

que, segundo essa concepção, adquire características específicas segundo o contexto social, histórico 

e cultural em que ocorre. No entanto, esse paradigma relativista perante o mundo social e as 

atividades que nele acontecem não impede que essa segunda visão busque no jogo características 

universais. A diferença parece estar no fato de que essas características não são concebidas em uma 

perspectiva evolucionista, mas filosófico-cultural, buscando discutir o papel exercido pelo jogo no 

processo civilizatório. Os estudos de Huizinga (1944) e Caillois (1958) constituem exemplos 

clássicos dessa perspectiva. 

No seu livro Homo Ludens, Huizinga (1944) aponta o jogo como a origem das mais sérias 

atividades humanas. Seria extremamente ingênuo e, como classifica o autor, uma conclusão por 

demais metafísica classificar toda e qualquer atividade humana como jogo, mas é inegável a 

contribuição do jogo para a civilização humana. 

 
“Não vejo razão alguma para abandonar a noção de jogo como um fator distinto e fundamental, 
presente em tudo o que acontece no mundo. Já há muitos anos que vem crescendo em mim a 
convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve.” (Huizinga, 1944: 
prefácio) 

 
 

Embora reconheça que há elementos de continuidade no jogo do animal, da criança e do adulto, 

Huizinga (1944) volta o seu interesse para o jogo do adulto, que classifica como qualitativamente 

diferente. O caráter agonístico do jogo, nascido de uma disposição inata do homem para a 
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competição, representa uma idéia central na sua teoria. Partindo do pressuposto de que mesmo as 

mais sérias atividades a que o homem se dedica mantêm características que remetem ao jogo, 

Huizinga discute os elementos do jogo observáveis em atividades institucionalizadas, como o 

direito, a guerra, o conhecimento, a poesia, a filosofia, a arte e a religião. Seu objeto de estudo é, 

portanto, o jogo como forma específica de atividade, como função social. 

Embora o papel da linguagem no jogo não seja o foco da sua discussão, Huizinga (1944) faz um 

paralelo entre o jogo e a capacidade humana de designar as coisas por meio da linguagem. Sugere 

que é brincando com a incrível capacidade de designar que as inúmeras metáforas características do 

uso da linguagem são criadas, e as metáforas, para Huizinga, nada mais são do que um jogo de 

palavras. 

Historicamente, o jogo tem sua presença marcante nas diversas atividades características das 

civilizações antigas, das quais o mito e o culto podem ser citados como exemplos claros dessa 

influência. Ao criar um jogo entre fantasia e realidade, o homem primitivo procurava, através do 

mito, dar conta dos fenômenos do mundo. No que diz respeito ao culto, os rituais das civilizações 

antigas eram celebrados dentro de um espírito de puro jogo, no sentido literal da palavra, um jogo 

entre o bem e o mal. O papel central reservado ao mito e ao culto nas civilizações antigas permanece 

intacto em diversas comunidades, nas quais o jogo entre fantasia e realidade, entre o bem e o mal 

representa a base moral do povo, passada de geração a geração por meio da sabedoria dos membros 

mais velhos dessas comunidades. 

Na nossa sociedade, conforme já mencionado, o jogo se faz presente nas mais diversas 

atividades: os jogos esportivos e de tabuleiro, os espetáculos, as danças, as representações, a música, 

os concursos, os torneios, dentre muitas outras. Essas atividades integram o que Huizinga classifica 

de jogos sociais e apresentam características inerentes ao jogo na medida em que se tratam de “uma 

evasão da vida ‘ real’  para uma esfera de atividade de orientação própria” (Huizinga, 1944: 11).  

Nesse sentido, para o indivíduo adulto, o jogo é visto como uma atividade voluntária, estando 

relacionado ao conceito de liberdade. Ao mesmo tempo em que se constitui em uma atividade 

supérflua para a sua sobrevivência, a que ele se dedica nos momentos de “ócio”, pode vir a se 

transformar numa necessidade por conta do prazer que lhe proporciona. O jogo é, todavia, uma 

atividade desinteressada e interrompe o mecanismo de satisfação imediata dos desejos. Distingue-se 

também de outras atividades da vida cotidiana pelo limite de tempo e espaço dele característico: “É 
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jogado até o fim dentro de certos limites de tempo e de espaço. Possui um caminho e um sentido 

próprios” (Huizinga, 1944: 12). 

À semelhança de Cook (2000), Huizinga (1944) também aponta a competição como um aspecto 

fundamental do jogo. No entanto, ao invés de estabelecer uma relação entre competição e 

colaboração, Huizinga enfatiza o elemento competitivo presente no jogo como uma forma do 

jogador estabelecer a sua superioridade em relação ao outro. Propõe que a competitividade 

acentuada, característica das civilizações antigas, deu origem a algumas das mais sérias instituições 

que conhecemos atualmente. O acordo comercial, por exemplo, teria surgido da aposta, e as 

instituições políticas e o Estado teriam sua origem no processo evolutivo das competições festivas e 

dos rituais, expressões culturais características das civilizações antigas. 

Ao que nos parece, a competição está no âmago das relações de poder da sala de aula. Compete-

se aí pela detenção do saber, sendo o quanto se conhece do saber em constituição que vai determinar 

a superioridade de um membro em relação ao outro. Por mais que se criem atividades que 

promovam a construção colaborativa do conhecimento, o jogo de poder permanece constante na sala 

de aula e, como num jogo propriamente dito, ganha a competição quem é capaz de se colocar 

discursivamente de forma apropriada em determinada situação. 

Diante disso, mais do que buscar diminuir ou, utopicamente, eliminar tais relações de poder e 

competitividade, consideramos fundamental propor jogos ou outras atividades que, por propiciarem 

oportunidades para que o conhecimento seja socioconstruído na interação, trabalhem as capacidades 

de linguagem necessárias para que o aluno seja capaz de se engajar discursivamente, apropriando-se 

do saber, de forma a se tornar capaz de interagir com o outro nas situações com que se defrontará 

nas mais diversas esferas do mundo social. 

Como aponta Cook (2000), o escritor francês Caillois, outro importante teórico sobre o jogo, 

também sublinha a questão do limite de tempo e espaço, a relação com atividades de lazer, o papel 

das regras e dos elementos imaginários e de ficção como características inerentes ao jogo, mas, 

diferentemente de Huizinga, Caillois (1958) amplia o seu foco de interesse para além dos jogos 

agonísticos, propondo uma classificação que englobe outros tipos de jogo. Para tal, acrescenta outras 

três categorias de jogos à categoria agonística proposta por Huizinga (1944). A divisão de Caillois 

compreende, portanto, as quatro categorias abaixo discriminadas: 
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• Agon: A competição é dominante, e o jogador faz uso da sua própria habilidade e/ou 

conhecimento para vencer o jogo. As corridas, os jogos esportivos e os jogos de tabuleiro 

fazem parte dessa categoria. 

• Alea: A sorte é o fator dominante nesse tipo de jogo em que o jogador fica à mercê da sua 

própria sorte, não importando muito fatores como habilidade e destreza. Os jogos de roleta e 

a loteria constituem-se em exemplos desse tipo de jogo. 

• Mimicry: Caracteriza-se por um universo ficcional em que o jogador assume um papel que 

não é propriamente seu. É uma categoria bem ampla que engloba os jogos de papéis, o 

teatro, a ficção, etc. 

• Ilinx: Relaciona-se à necessidade humana de sentir a estabilidade do próprio corpo, 

restabelecendo o equilíbrio momentaneamente perdido. Atividades como dançar, escalar 

montanha, balançar encontram-se nessa última categoria.  

 

Além de desviar o foco do agonístico para vários outros tipos de jogos, a categorização de 

Caillois (1958) pode ajudar também a refletir sobre os tipos de jogos utilizados como ferramentas de 

ensino-aprendizagem na sala de aula de LE, onde as especificidades do contexto e o objetivo 

didático que se tem com determinado jogo vai fazer com que algumas das características da 

categoria sejam mantidas enquanto outras serão transformadas para dar conta do conhecimento em 

constituição. 

Independentemente de ser um jogo como bingo ou roleta, em que originalmente o elemento sorte 

é o mais determinante, ou de envolver movimentos corporais, como esconde-esconde ou dança da 

cadeira, o resultado do jogo na sala de aula de LE, por ter a linguagem como seu objeto em 

constituição, vai normalmente depender da habilidade do aluno de se engajar discursivamente. 

Freqüentemente, um único jogo irá também conter elementos característicos de duas ou mais das 

categorias propostas por Caillois, sendo que a imaginação e a criação de um universo ficcional 

perpassa considerável parte dos jogos de linguagem jogados na sala de aula de LE. 

Tomando como base uma concepção sócio-histórica do jogo que o postula como uma das 

atividades centrais no processo de civilização e, portanto, como elemento fundamental da cultura 

humana, a breve discussão realizada acima procurou relacionar alguns aspectos inerentes ao jogo 

como parte integrante da constituição humana em um contexto social, histórico e cultural mais 

amplo com a transposição dessa atividade para a sala de aula de LE. Refletir sobre essa relação se 
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faz essencial na medida em que se adota uma concepção sócio-histórica do processo de ensino-

aprendizagem, segundo a qual este ocorre em constante diálogo com as interações do mundo social 

de que a escola se constitui parte integrante. 

Com base nos estudos de Vygotsky (1930), Leontiev (1934) e Elkonin (1978) em relação ao 

papel do jogo no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança e na aplicação da 

concepção wittgensteiniana de jogo de linguagem por Bruner (1975, 1976), passaremos a seguir a 

refletir sobre o jogo como atividade fundamental no processo de desenvolvimento, aprendizagem e 

constituição da linguagem. Como essa discussão já foi realizada de maneira detalhada em uma 

pesquisa anterior (Szundy, 2001), delinearemos apenas os aspectos desses estudos que consideramos 

importantes para o trabalho atual, buscando sempre manter o diálogo com o que já foi discutido e 

com o nosso contexto de pesquisa. 

 

2. O jogo como atividade propulsora dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança 

 

Vygotsky (1930), Leontiev (1934) e Elkonin (1978) apontam o jogo como uma das atividades 

mais significativas no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, pois o contexto do 

jogo, em especial o dos jogos de papéis característicos da fase pré-escolar, cria oportunidades para 

que a criança expresse sua percepção em relação ao mundo social que a cerca, constituindo-se, dessa 

forma, em uma atividade imprescindível para que venha a compreender as regras e relações 

complexas que caracterizam esse mundo e, conseqüentemente, a se perceber como parte integrante 

dele. 

Para Vygotsky (1930), a relação brinquedo-desenvolvimento18 pode ser comparada, em grau de 

importância, à relação instrução-desenvolvimento na medida em que, à semelhança da instrução 

formal e sistemática com que a criança se defronta no período escolar, o seu jogo espontâneo 

também cria zonas de desenvolvimento proximal que a levam a interagir com os outros no contexto 

do jogo de forma muito mais madura do que o faria em outras situações da vida cotidiana. O desejo 

de satisfazer as suas necessidades imediatas, por um lado, e a exigência de submissão às regras, por 

outro, fazem com que o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança no jogo seja 

                                                
18 O termo brinquedo é o utilizado por Vygotsky (1930) para designar a atividade lúdica da criança, incluindo-se aí os jogos de 
papéis, protagonizados, de regra, etc. Portanto, enquanto termo genérico, brinquedo parece ter o mesmo sentido de jogo. 
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marcado por conflitos constantes, que continuarão a perpassar suas interações com o outro nas 

diversas esferas do mundo social no decorrer da sua vida adulta. 

A imaginação, entendida como a capacidade de se projetar e interagir em outras situações que 

não a imediata e como elemento central para o processo de ensino-aprendizagem e para a criação da 

ficção, da arte e do conhecimento científico, tem, segundo Vygotsky (1930), Leontiev (1934) e 

Elkonin (1978), sua origem no jogo. Esses autores também sublinham o papel determinante exercido 

pela imitação na natureza do jogo, somando-se à imaginação e ao elemento fictício característico do 

jogo. 

O reconhecimento da imitação como um elemento inerente ao jogo está, ao que nos parece, 

intrinsecamente relacionado com o fato de a presença da imaginação no jogo não ser vista pelos 

autores mencionados como uma fuga da realidade. Pelo contrário, o elemento fictício é apontado 

como a forma encontrada pela criança de reconstituir, através da imitação, o mundo social do adulto.   

Para Leontiev (1934), é a discrepância entre a ação e a operação que dá origem à situação 

imaginária da brincadeira. Nesse sentido, a ação representa o conteúdo do jogo, e a operação o modo 

de agir da criança. Portanto, ao imaginar, por exemplo, que uma caixa de papelão é um carro pelo 

fato de não possuir um carro de verdade, a criança em nenhum momento perde o vínculo com a 

realidade, tendo plena consciência de que o objeto usado não é o verdadeiro e adaptando o seu modo 

de agir às limitações impostas por esse objeto. Mesmo nos jogos de papéis, aqueles em que a criança 

assume um papel lúdico, de um animal, de um personagem de conto de fadas, de mãe e filha, de 

professor, de médico, etc., o papel representado pela criança retrata a sua percepção generalizada em 

relação a determinada função social do adulto. 

Devido ao seu papel fundamental no processo de desenvolvimento-aprendizagem da criança, os 

jogos de papel e os jogos protagonizados19 representam o foco principal de interesse dos estudos 

realizados pelo grupo de Vygotsky no que diz respeito à atividade do brinquedo na infância. Elkonin 

(1978), em especial, trata detalhadamente das características desses tipos de jogos, da maneira como 

evoluem e da importância que exercem no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança 

e na conseqüente preparação desta para os papéis sociais que virá a exercer na sua vida adulta. 

                                                
19 Embora tanto os jogos de papel quanto os jogos protagonizados envolvam a representação pela criança de algum papel, a 
diferenciação é feita no sentido de que os papéis representados no primeiro relacionam-se ao mundo real de que a criança é parte 
integrante: papel de mãe, filha, irmã, professora, médico, motorista, etc.; já os papéis representados no segundo fazem parte do 
mundo da ficção: papel de um personagem de conto de fada, de uma fábula, de um super-herói, entre outros. 
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Ao discutir a breve análise realizada por Vygotsky em relação à atividade do brinquedo em A 

formação social da mente, Newman e Holzman (1993) postulam que a criação de uma situação 

imaginária no jogo faz com que este seja uma atividade revolucionária. Para esses autores, é 

justamente esse caráter revolucionário do jogo que leva à criação de ZPDs, fazendo com que o 

brinquedo seja uma atividade condutora da aprendizagem e, conseqüentemente, impulsionadora do 

desenvolvimento da criança. No brinquedo a criança fica mais próxima da realidade que a cerca, o 

que faz com que o brincar seja uma atividade coerente com o ambiente dialético história/sociedade. 

Em analogia à concepção de instrumento e resultado e instrumento para resultado, Newman e 

Holzman (1993) diferenciam os jogos caracterizados por regras-e-resultados daqueles orientados por 

regras para resultados. Os jogos iniciais se caracterizam por regras-e-resultados na medida em que 

“o resultado imaginário informa o modo de desempenho (brincar) tanto quanto o desempenho 

informa o modo imaginário” (Newman e Holzman, 1993: 119). Essas regras-e-resultados 

transformam-se em regras para resultados nos jogos regrados em que as regras representam o “como 

fazer”, e a orientação para o resultado final do jogo é separada do desempenho no jogo (embora o 

resultado favorável ou desfavorável possa ser determinado pelo desempenho).  

 
“A brincadeira livre (brincadeira de regra-e-resultado, atividade revolucionária, criação de 
significado) é necessária para o desenvolvimento ulterior do brincar, isto é, jogar jogos (brincar 
com regra para resultado, subordinação às regras, comportamento social) porque (e na medida em 
que) a aprendizagem conduz ao desenvolvimento na ZPD.” (Newman e Holzman, 1993: 119) 

  
 

Com base no que já foi discutido em relação aos pressupostos de Cook (2000) e Huizinga 

(1944), é possível inferir que os jogos de papéis e os jogos protagonizados da infância, considerados 

por Newman e Holzman (1993) como brincadeira livres de regras-e-resultados, perpetuam-se na 

vida adulta, com sua essência praticamente inalterada em atividades relacionadas ao teatro, à 

teledramaturgia, à literatura, à indústria cinematográfica e nos papéis que desempenhamos em 

esferas mais públicas, como em um debate televisivo, uma palestra, uma mesa-redonda, um 

seminário, entre outros, pois, como nos jogos de papéis e nos jogos protagonizados presentes na fase 

inicial do desenvolvimento humano, é a percepção da ação social humana ou a interpretação 

histórica e cultural do fantástico e do fictício que alimentam e possibilitam a existência de tais 

atividades. 
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Certamente, a importância desse tipo de jogo na vida humana, seja na infância, na adolescência 

ou na idade adulta, pode vir a influenciar o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. Essa 

suposição nos encaminha para uma reflexão acerca da presença dos jogos de papéis e 

protagonizados na sala de aula de LE. Além de se fazer presente em atividades como jogos ou 

pequenas encenações teatrais, a estrutura dos jogos de papéis constitui a base de alguns métodos que 

se enquadram na abordagem comunicativa para o ensino de LE. Nesses métodos, a habilidade oral é 

trabalhada fundamentalmente a partir de role-plays, ou seja, situações nas quais o aluno assume 

papéis que deve representar na LE. 

Como nos jogos de papéis ou protagonizados jogados na infância, as atividades de role play 

realizadas na sala de aula de LE visando, em especial, o desenvolvimento da habilidade oral, são 

marcadas tanto pela imaginação quanto pela imitação, elementos determinantes para o engajamento 

discursivo do aluno e para o processo de negociação de significados na interação com os pares. Para 

que o aluno se engaje discursivamente no diálogo com seu par, tornando-se capaz de negociar 

efetivamente significados na interação, é, muitas vezes, fundamental que ele se projete em outras 

realidades e assuma papéis e posições referentes a situações decorrentes dessas realidades.  

O potencial propiciado para projeção em outras realidades e, portanto, para negociação de 

significados vai determinar o tipo de ZPD criado no jogo para construção do conhecimento da LE. 

Se o jogo for caracterizado por papéis extremamente formatados e orientado por regras para se obter 

resultados específicos (regras para resultados), as zonas para o desenvolvimento potencial do 

aprendiz criadas no jogo serão provavelmente de natureza menos revolucionária do que aquelas 

criadas em jogos marcados por papéis mais livres, em que as regras decorrem dos significados a 

serem negociados na interação para se desempenhar determinado papel (regras-e-resultado). 

A imitação, por sua vez, far-se-á presente nos jogos de papéis, sejam jogados na sala de aula ou 

fora dela, a partir do momento em que a voz do outro é revozeada no diálogo. Se levarmos em 

consideração que o outro é trazido para o interior desses jogos de papéis tanto pelo revozeamento do 

enunciado dos pares mais experientes quanto pela expressão verbal ou não-verbal da representação 

que temos em relação à situação e aos personagens propostos, verificaremos que a imitação, 

interpretada aqui como revozeamento e relacionada, todavia, ao caráter polifônico da linguagem, 

constitui-se numa característica inerente à própria linguagem e, conseqüentemente, ao jogo, já que 

atividade mediada semioticamente. 
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Somando-se à imaginação e à imitação, as regras também representam um aspecto constitutivo 

do jogo, de modo a não ser possível conceber a atividade do jogo sem regras de comportamento que 

a regulem. Como propõe Vygotsky “não existe brinquedo sem regras. A situação imaginária de 

qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser um jogo 

com regras formais estabelecidas a prioir” (Vygotsky, 1930: 124-125). 

Seja nos jogos de papéis representados pela criança em situações espontâneas, seja nas 

atividades de role-play propostas na sala de aula de LE, as ações dos participantes são reguladas por 

regras de comportamento que estabelecem o que é ou não é possível, de forma que somente as ações 

que se ajustam à situação real representada são aceitáveis. Nesse sentido, as regras do jogo vão 

regular tanto as ações verbais quanto as não-verbais de forma semelhante às regras que orientam as 

ações e interações humanas nas diversas esferas do mundo social. 

São as regras presentes nos jogos de papéis e protagonizados que evoluem e dão origem aos 

jogos regrados, aqueles que têm as regras como seu conteúdo fixo. Nesse tipo de jogo existe uma 

consciência maior quanto ao objetivo que orienta a atitude da criança no decorrer do jogo. Nos jogos 

esportivos, como futebol, vôlei, basquete, e em jogos de carta ou tabuleiro, o propósito final de 

vencer o jogo é identificado previamente pela criança e irá determinar a sua atitude afetiva; se, por 

exemplo, ela perder, experimentará pouco prazer funcional. 

À semelhança dos jogos de papéis e protagonizados, os jogos regrados que se iniciam 

posteriormente na idade escolar permanecerão no decorrer da vida adulta, e a atitude afetiva do 

adulto em relação a perder ou ganhar esses jogos é bastante semelhante àquela experimentada pela 

criança. As competições esportivas e as apostas – loteria, roleta, jogos de carta, etc. – são exemplos 

ilustrativos da permanência e influência dos jogos de regra na vida adulta.   

Sendo a competição um aspecto integrante dos jogos de regra, a transposição desses jogos para a 

sala de aula pode ser problematizada no sentido de incentivar a competitividade entre o grupo, 

inibindo, assim, a colaboração. A esse respeito, corroboramos a visão postulada por Cook (2000) de 

que tanto a competição quanto a colaboração são aspectos inerentes à própria vida e, portanto, 

presentes e observáveis nas diversas situações em que usamos a linguagem. Assim, acreditamos que 

a competição integrante dos jogos não impede que o conhecimento seja constituído de forma 

colaborativa. Pelo contrário, o contexto do jogo e a competição nele presente podem criar formas 

alternativas de colaboração, fazendo com que o conhecimento seja de fato socioconstruído. 
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Para Vygotsky (1930), Leontiev (1934) e Elkonin (1978), o jogo de regra, devido, em grande 

parte, ao aspecto competitivo que lhe é inerente, dá à criança a possibilidade de avaliar suas 

habilidades e destreza em relação aos outros, iniciando nela a capacidade de auto-avaliação. Esses 

autores também sublinham o fato de que o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das regras levam a 

ações que tornarão possível a divisão entre brinquedo e trabalho, fundamental no decorrer da idade 

escolar e da vida adulta. 

Acreditamos que o domínio do jogo de regra possibilita a transposição do jogo para a sala de 

aula com propósitos pedagógicos específicos e, portanto, o surgimento dos jogos propriamente 

didáticos, que diferem quanto a sua natureza e objetivos daqueles jogados em situações espontâneas 

da vida cotidiana. Embora nessas situações o jogo seja mediado pela linguagem, na sala de aula de 

LE a linguagem ultrapassa o seu papel mediador, tornando-se o próprio objeto em constituição no 

jogo. Em um jogo de tabuleiro, por exemplo, o propósito final continua sendo ser o primeiro a 

chegar ao fim para vencer o jogo. No entanto, não é suficiente ou aceitável apenas jogar o dado e 

andar o número de casas correspondentes no tabuleiro. Cada jogada irá exigir do jogador uma ação 

de linguagem na LE em constituição, a qual, por sua vez, será previamente determinada pelos 

objetivos didáticos que orientaram a preparação do jogo.  

Nas situações cotidianas em que a LM medeia o contexto do jogo, isso não se faz necessário 

pelo fato de que o objeto lingüístico já está constituído, e o jogo é orientado pelo desejo de realizar 

ações que estão além das possibilidades imediatas da criança (jogos de papéis ou protagonizados) ou 

pelo desejo de vencer a competição (jogos regrados). Considerando-se que os jogos que estamos 

analisando têm a linguagem como o objeto em constituição, a discussão das características dos jogos 

de linguagem decorrentes da interação adulto-criança e responsáveis pela socioconstrução da LM, 

anteriores no processo de desenvolvimento ao jogo de papel, protagonizado ou de regra, coloca-se 

como fundamental na nossa pesquisa para que, comparativamente, venhamos a compreender mais 

efetivamente o papel do jogo como contexto significativo de ensino-aprendizagem no processo de 

construção do conhecimento na LE. 

 

3.   O jogo no processo de constituição da linguagem 

 

As concepções em relação ao jogo discutidas até o presente momento são, a nosso ver, 

essenciais para a construção de uma perspectiva mais ampla em relação a essa atividade que 
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contemple tanto a sua influência histórica e cultural na vida humana quanto o papel que desempenha 

no processo de desenvolvimento-aprendizagem da criança, preparando-a para interagir com o outro 

nas diversas situações do mundo social, situações, por sua vez, determinadas histórica e 

culturalmente. 

Por outro lado, os pressupostos discutidos, dado o objetivo a que se propõem, não nos fornecem 

subsídios suficientes para compreender o papel do jogo no processo de constituição da linguagem. 

Por isso, deslocaremos a presente discussão para a concepção de jogo de linguagem, que pressupõe 

uma visão do jogo como atividade constitutiva da linguagem. Tal deslocamento não pretende, 

portanto, uma separação, o que desencadearia na criação de duas categorias distintas e 

independentes. Se, por um lado, fazer pesquisa implica, por motivos didáticos, categorizar, por 

outro, consideramos essencial, dado o escopo do nosso trabalho, privilegiar a construção dialógica 

do conhecimento científico, sublinhando, num processo dialético, a inter-relação e interdependência 

de aspectos, que podem, à primeira vista, parecer distintos. 

Antes de discutir as concepções postuladas por Bruner (1975), Lier (1985) e Rojo (1999a, 

1999b, 2001) sobre os jogos de linguagem característicos dos momentos iniciais do 

desenvolvimento da linguagem e o papel que desempenham no processo de constituição da LM, 

parece-nos importante esclarecer o conceito de jogos de linguagem conforme proposto por 

Wittgenstein (1953) visto que, embora concebido como um conceito de cunho lingüístico-filosófico 

e não necessariamente relacionado ao processo de constituição da linguagem, ocupa um lugar 

central nos estudos que tratam da construção da LM. 

De acordo com Wittgenstein (1953), todo processo que envolve o uso de palavras pode ser 

comparado àqueles jogos através dos quais a criança aprende sua língua materna, os quais classifica 

como jogos de linguagem. Logo, a linguagem e todas as ações nela envolvidas constituem-se em 

jogos de linguagem. As palavras são comparadas por Wittgenstein a ferramentas em uma caixa na 

medida em que seus usos são tão diversos quanto os usos das diferentes ferramentas presentes na 

caixa. 

O pressuposto básico do conceito de jogos de linguagem é que falar a língua é parte de uma 

atividade e, como são inúmeras as atividades em que a linguagem é usada, enorme é a 

multiplicidade dos jogos de linguagem. Alguns exemplos de jogos de linguagem, segundo 

Wittgenstein (1953), são: dar ordens e obedecer a elas; descrever a aparência de um objeto ou dar 

suas medidas; construir um objeto através de uma descrição (um desenho); reportar um evento; 
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especular sobre um evento; formatar e testar uma hipótese; inventar uma história e lê-la; representar; 

entre outros20.  

Considerando-se que, na sala de aula de LE, os jogos são usados como atividades que pretendem 

levar à construção de objetos lingüísticos específicos, transformando-se, dessa forma, em 

instrumentos capazes de promover o engajamento lingüístico na LE em constituição, podemos 

propor que esses jogos constituem-se em jogos de linguagem. Por visarem a prática, a construção do 

conhecimento, esses jogos de linguagem entre professora e alunos caracterizam-se, numa 

perspectiva wittgensteiniana, em jogos de linguagem de instrução, cujo sentido está restrito ao 

contexto específico de ensino-aprendizagem.  

A concepção wittgensteiniana de jogos de linguagem como atividade de linguagem cuja 

negociação de significados é determinada pela situação de comunicação específica apresenta pontos 

convergentes com a concepção sócio-histórica de jogo, de ensino-aprendizagem e de linguagem por 

nós privilegiada na medida em que também sublinha a importância do outro no processo de 

constituição do ser e da linguagem. 

Fundamentando-se em alguns estudos de orientação pragmática e na concepção wittgensteiniana 

de jogos de linguagem, que postulam como preceito central o fato de que o significado dos 

enunciados é determinado pelo uso que se faz da linguagem nos mais diversos contextos da 

comunicação verbal, Bruner (1975) propõe que se interprete o processo de constituição da LM como 

transformações gradativas nas formas de se assegurar cooperação. Tais transformações, enfatiza, só 

podem ser compreendidas ao se considerar o uso que se faz da linguagem em determinado contexto 

com o intuito de se atingir um objetivo específico. 

Para Bruner (1975), é o interjogo entre essa função instrumental da linguagem e a sua estrutura 

gramatical que possibilita à criança entrar no mundo da linguagem tão rapidamente. Esse interjogo 

ocorre inicialmente na interação do bebê com o adulto, em especial com a mãe. O jogo mútuo entre 

adulto e criança está implicado na construção inicial da linguagem na medida em que “tem o efeito 

de levar a atenção da criança para a comunicação em si e para a estrutura dos atos nos quais a 

comunicação efetivamente se dá” (Bruner, 1975: 11). 

                                                
20 Enquanto a concepção de jogos de linguagem é utilizada para apontar os aspectos tipológicos do jogo (nomear, argumentar, 
descrever, etc.), a de capacidades de linguagem indica as capacidades (de ação, discursivas e lingüístico-discursivas) requeridas do 
aprendiz em determinado jogo de linguagem, como as capacidades de sustentar, refutar e negociar tomadas de posições em jogos 
de argumentar. 
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 Isso ocorre, em especial, devido ao fato de que o jogo faz com que a atenção da criança se volte 

mais para o ritual do próprio jogo do que para seu caráter instrumental ou utilitário, ritual que 

envolve marcar, substituir, variar, etc. O ritual do jogo é criado pelo adulto, que utiliza certos 

formats de ação padronizada na interação a fim de auxiliar a criança na interpretação dos seus sinais, 

gestos e intenções. Esses formats, como aponta Bruner (1975), constituem ocasiões recorrentes que 

permitem à criança tanto antever as intenções do adulto quanto marcar suas intenções e desejos. 

Nos jogos iniciais entre adulto e criança, o adulto constitui-se, em geral, no agente da ação, 

enquanto a criança é aquela que recebe ou experiencia a ação, mostrando seu nível de excitação ou 

executando parte da ação desejada para garantir a sua participação no jogo. Com a evolução dos 

jogos, a participação da criança vai aumentando gradativamente, e ela começa a antecipar a ação 

desejada. Com o tempo, a criança aprende formas não-padronizadas de identificar os segmentos de 

ação no jogo, e os elementos formatados da linguagem são substituídos pela comunicação padrão. 

À semelhança de Bruner (1975), Lier (1985) aponta o desenvolvimento da criança como um 

processo de transformações graduais que pode ser explicado por meio da relação interjogos. No 

processo de desenvolvimento, o jogo é visto como o conjunto de ações da díade adulto-criança sobre 

um objeto específico, envolvendo a negociação de determinados objetos lingüísticos e 

comunicativos.  

Em relação à progressão dos jogos, Lier (1985) observou que os jogos rítmicos, que têm o objeto 

sonoro como foco, evoluem com a emergência das ações comunicativas da criança para jogos de 

nomear, do tipo “O que é X?”, e jogos de reconhecimento, do tipo “Cadê X?”. Posteriormente, 

juntam-se aos jogos de nomear e de reconhecimento os jogos dramáticos, do tipo “Como é que X 

faz?”, cuja característica principal é promover a participação da criança no jogo através de ações 

motoras e onomatopéias. Por valorizarem mais a participação vocal da criança do que a sua 

participação motora, os jogos dramáticos desempenham um papel fundamental no processo de 

constituição da LM. 

A respeito da progressão dos jogos de linguagem que caracterizam o processo de constituição da 

LM, Rojo (1999a, 1999b, 2001) observou que os jogos que circulam nas interações familiares com a 

criança são determinados, em grande parte, pelo grau de letramento da família. Ao analisar as 

interações familiares de crianças advindas de famílias com níveis de letramento distintos, observou 

que, nas famílias que privilegiam atividades de letramento, como contar histórias, as interações com 

a criança, além de constituídas por jogos de nomear e de reconhecimento, são também marcadas por 
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jogos de contar. Por outro lado, nas famílias nas quais esse tipo de atividade não é privilegiada, as 

interações iniciais entre adulto e criança são caracterizadas basicamente por jogos de nomear, de 

reconhecimento e de ordenar. 

Buscando estabelecer um paralelo entre os jogos de linguagem que marcam o processo inicial de 

construção da linguagem e a concepção bakhtiniana de gêneros do discurso, Rojo (1999a, 1999b, 

2001) propõe que muitos desses jogos de linguagem entre adulto e criança são a base para a 

constituição dos gêneros primários (os jogos de nomear, por exemplo). Em uma fase posterior do 

desenvolvimento, alguns desses jogos tendem a desaparecer, transmutados em gêneros 

intermediários ou secundários (por exemplo, os jogos de contar) e outros desaparecem sem deixar 

traços. 

Os estudos de Bruner (1975), Lier (1985) e Rojo (1999a, 1999b, 2001) deslocam o interesse do 

jogo como atividade lúdica para o jogo de linguagem visto como negociação de significados na 

interação entre adulto e criança, fundamental no processo de constituição da LM. Esse deslocamento 

elucida o papel do jogo no processo de constituição da linguagem, permitindo-nos estabelecer 

relações com o processo de construção de uma LE. Se tais relações não fossem estabelecidas, a 

discussão acima não faria sentido no contexto da presente pesquisa. Portanto, a questão central que 

se impõe e que buscaremos responder a seguir é justamente quais são os pontos convergentes entre 

as concepções discutidas e o uso de jogos como instrumento didático no processo de ensino-

aprendizagem de uma LE. 

Enquanto atividade constituída de linguagem, acreditamos que, nos jogos de linguagem entre 

adulto e criança característicos do processo de constituição de LM e naqueles que ocorrem entre 

professora e alunos na sala de aula de LE, circulam gêneros do discurso diversos que são 

apropriados na interação com o outro. Vimos que, na interação entre professora e alunos analisada 

na nossa dissertação de mestrado (Szundy, 2001), os gêneros apropriados foram de natureza bastante 

primária na medida em que os jogos de linguagem mais freqüentes foram os jogos de nomear, que 

possibilitaram a nomeação de objetos diversos na esfera do cotidiano. 

Ao investigar a progressão dos jogos de linguagem em três estágios do processo de ensino-

aprendizagem da LE, a presente pesquisa pretende refletir sobre algumas questões que não foram 

abarcadas na pesquisa anterior, aprofundando a discussão sobre o uso de jogos como instrumentos 

de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE. Algumas das questões que orientam a nossa reflexão 

em relação à transposição do jogo para a sala de aula de LE são: O caráter formatado do jogo de 
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linguagem tende de fato a desaparecer à medida que os alunos se tornam capazes de engajar-se em 

diálogos mais complexos na LE? Em que momento do processo de ensino-aprendizagem da LE os 

jogos de nomear e de reconhecimento evoluem para jogos dramáticos, jogos de contar/reportar e 

jogos argumentativos? O engajamento discursivo dos alunos em diálogos mais elaboradas faz com 

que gêneros discursivos mais complexos, que envolvem, por exemplo, sustentar ou refutar uma 

opinião/um argumento na LE, circulem na interação? 

Nesse sentido, acreditamos que deslocar o foco do jogo considerado apenas como ferramenta 

motivacional para os jogos de linguagem decorrentes da própria atividade do jogo quando esta é 

transposta para a sala de aula com o objetivo de promover a constituição de objetos lingüísticos 

específicos na LE, abre caminhos para pesquisas que venham a aprofundar os estudos sobre o papel 

desempenhado pelo jogo no processo de ensino-aprendizagem de LE, contribuindo para uma melhor 

compreensão da utilização de jogos como instrumentos didáticos.  

Enfatizando, pois, o caráter dialógico da linguagem, pretendemos encontrar, no diálogo entre os 

pressupostos discutidos nesses dois primeiros capítulos, alicerces para compreender e refletir sobre o 

papel do jogo no processo de ensino-aprendizagem da LE no contexto em que os dados foram 

coletados. Para que tal papel seja compreendido de forma mais abrangente, consideramos 

fundamental desencadear a reflexão do professor em relação ao papel desempenhado por esses jogos 

na construção do conhecimento na sua sala de aula. 

Passaremos, dessa forma, a discutir, no capítulo seguinte, os pressupostos que orientam a nossa 

concepção acerca do processo reflexivo do professor em relação à sua própria prática, mantendo o 

foco no papel do diálogo com o pesquisador nesse processo. 
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CAPÍTULO III 

CO-CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DO PROCESSO REFLEXIVO: O DIÁLOGO ENTRE 

OS PROFESSORES E A PESQUISADORA 

 

Conforme já especificado na Introdução, além de discutir o desenvolvimento de capacidades de 

linguagem mais complexas à medida que os jogos de linguagem decorrentes dos jogos tornam-se 

mais elaborados, a presente pesquisa também tem como foco de interesse desencadear a reflexão do 

professor sobre o papel exercido pelo jogo na sua prática em sala de aula. 

Nos capítulos anteriores, procuramos discutir as concepções teóricas que fundamentam a nossa 

visão sobre o jogo, sobre o processo de ensino-aprendizagem e sobre a linguagem, sublinhando a 

relação de interdependência entre os diversos pressupostos discutidos para a compreensão do nosso 

objeto de estudo. Buscamos para tal estabelecer um diálogo entre as diversas concepções teóricas 

que nos fornecem subsídios para compreender o processo de construção do conhecimento da LE nos 

jogos que compõem o nosso corpus de análise. 

O capítulo atual, por sua vez, pretende dar conta do segundo foco de interesse da pesquisa: 

processo reflexivo dos participantes em relação ao uso de jogos como ferramentas pedagógicas. 

Levando-se em conta que esse processo reflexivo é desencadeado por meio do diálogo entre os 

professores e a pesquisadora em sessões reflexivas realizadas após a filmagem dos jogos na sala de 

aula dos professores-participantes, consideramos fundamental buscar pressupostos teóricos que nos 

permitam compreender as características da participação dos professores e da pesquisadora nessas 

sessões reflexivas e, conseqüentemente, o processo de construção do conhecimento decorrente do 

diálogo entre ambos. 

Em face da visão sócio-histórica, que postula a constituição do ser humano num jogo dialético e 

dialógico ininterrupto entre história e sociedade, parece-nos fundamental chamar a atenção para a 

inter-relação entre os dois focos de interesse da nossa pesquisa. O processo de refletir sobre o jogo 

como ferramenta pedagógica está, a nosso ver, cultural e historicamente relacionado com o olhar 

para o papel do jogo no processo de construção de conhecimento. Dessa forma, os construtos 

teóricos que orientam esses dois focos, apesar de discutidos em capítulos distintos, formam um todo 

indivisível, não podendo ser concebidos isoladamente. 

Buscando manter o diálogo com as concepções vygotskianas e bakhtinianas já abordadas 

anteriormente, discutiremos primeiramente alguns pressupostos em relação à linguagem postulados 
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pelo círculo de Bakhtin que têm orientado a nossa reflexão acerca do papel do diálogo professores-

pesquisadora no processo de construção do conhecimento em relação à ação em sala de aula no que 

diz respeito ao uso de jogos como ferramentas pedagógicas. 

 

1. A Natureza Dialógico-Ideológica da Linguagem 

 

Por conceber a natureza da linguagem como constitutivamente dialógica, apontando para as 

complexas relações entre história e embates ideológicos na constituição do ser humano, as 

concepções acerca da linguagem defendidas pelo círculo de Bakhtin têm alimentado a nossa 

reflexão sobre o papel do diálogo com o pesquisador no processo de construção do conhecimento do 

professor em relação à sua própria ação em sala de aula. 

Entendemos que a construção do conhecimento no diálogo professor-pesquisador constitui um 

processo complexo e, não pouco freqüentemente, marcado por contradições. Ocorre em um conflito 

ininterrupto entre ideologias decorrentes do conhecimento cotidiano e aquelas advindas do 

conhecimento científico21. Ao fundir-se, essas ideologias cotidianas e científicas podem abrir espaço 

para o discurso internamente persuasivo ou, se dogmatizadas, tomadas como verdades absolutas, 

podem calar-se face à palavra autoritária. O olhar para esse emaranhado de ideologias que se 

fundem ou se calam no diálogo entre a pesquisadora e os professores-participantes da pesquisa sob o 

prisma da teoria da enunciação bakhtiniana pode contribuir para uma melhor compreensão em 

relação ao papel do discurso do pesquisador no desencadeamento do processo reflexivo. 

Brait (1994) chama a atenção para a incompletude interna do pensamento bakhtiniano, 

atribuindo-a, principalmente, a uma postura científico-filosófica em relação à linguagem: 

 
“(...) essa incompletude interna, mais do que um arcabouço teórico inacabado, é uma postura 
científico-filosófica, uma forma de investigação que aponta para uma totalidade aberta em que o 
discurso, forma histórica e falante, faz-se ouvir através de suas inúmeras vozes, dirige-se a um 
interlocutor e impõe uma atitude dialógica, a fim de que os vários sentidos, distribuídos entre as 
vozes, possam aflorar. Nessa perspectiva, o discurso, e seu concerto de incessante produção de 
efeitos de sentido, não é jamais um objeto pacífico e passível de submissão ao monologismo de uma 
teoria acabada.” (Brait, 1994: 16) 

 

                                                
21 As concepções bakhtinianas de ideologias do cotidiano e ideologias historicamente cristalizadas, central para a análise das 
sessões reflexivas, são discutidas mais detalhadamente a partir da página 56. 
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Ao buscar, nos conceitos bakhtinianos, fundamentos para refletir sobre a construção do 

conhecimento no diálogo professor-pesquisador, estamos adotando essa postura de incompletude e 

uma atitude dialógica perante o discurso analisado, reconhecendo as inúmeras ideologias que o 

perpassam, a sua especificidade perante uma situação material de produção específica e, portanto, a 

impossibilidade de submetê-lo à análise por meio de uma teoria acabada sem perder de vista a sua 

complexidade. 

Como aponta Brait (1994), Bakhtin, já em um ensaio escrito em 192622, desenha uma sociologia 

do discurso, chamando a atenção para o fato de que o discurso verbal, em qualquer esfera da vida ou 

da arte, não pode ser compreendido fora da situação social que o engendra, não existindo 

isoladamente na medida em que participa do fluxo social em um constante processo de interação e 

troca com outras formas de comunicação. 

  
“Na vida, o discurso é claramente não auto-suficiente. Ele nasce de uma situação pragmática 
extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com essa situação. Além disso, tal discurso é 
diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder a sua significação.” 
(Voloshinov/Bakhtin, 1926:5) 
 

Voloshinov/Bakhtin (1926) postulam que a avaliação que fazemos de enunciados concretos tem 

sua origem em elementos extraverbais, compartilhados pelos participantes da interação, sem cujo 

conhecimento a apreciação valorativa e a compreensão do enunciado tornam-se impossíveis. 

Delineia-se a partir daí um método para a análise do discurso que vai além da situação material de 

produção na qual os enunciados concretos são proferidos, buscando na história, na cultura, na vida e 

no conhecimento compartilhado dos participantes a respeito da situação, elementos para 

compreensão e análise de enunciados concretos, que envolvem desde a breve réplica até tratados 

científicos ou romances. 

 A fim de ilustrar como o discurso verbal na vida está relacionado com a situação extraverbal 

que o engendra, os autores analisam a seguinte situação: 

 
“Duas pessoas estão sentadas numa sala. Estão ambas em silêncio. Então uma delas diz ‘Bem’. A 
outra não responde.” (Voloshinov/Bakhtin:1926: 5) 
 

                                                
22 Esse ensaio, escrito em 1926 e intitulado Discurso na Vida e Discurso na Arte, foi assinado por V. N. Voloshinov. 
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Sem o conhecimento da situação extraverbal a que a palavra bem está relacionada, esse 

enunciado torna-se praticamente incompreensível. Para atribuir-lhe sentido, é preciso saber que, no 

momento em que foi pronunciado, os interlocutores olhavam pela janela e viam que começava a 

nevar, já era maio, a primavera se aproximava e estavam ambos cansados do inverno prolongado. A 

entoação expressiva com que a palavra bem foi proferida e o conhecimento da situação extraverbal 

compartilhada pelos interlocutores fazem desse colóquio, antes inteligível, um enunciado completo e 

pleno de significação. 

O contexto extraverbal do enunciado, que o torna pleno de significação para os interlocutores, 

compreende três aspectos: 

 

1) o horizonte espacial comum dos interlocutores; 

2) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores; 

3) sua avaliação comum dessa situação. (Voloshinov/Bakhtin, 1926:5) 

 

Transpondo as considerações de Voloshinov/Bakhtin (1926) em relação ao contexto extraverbal 

para a nossa pesquisa, concluímos que, a fim de dar conta da complexidade do processo reflexivo 

desencadeado no diálogo professor-pesquisador, é fundamental buscar no contexto extraverbal que 

engendra esse diálogo – na vida, na história, nos saberes compartilhados dos participantes 

envolvidos – elementos reveladores da sua natureza constitutiva, dos embates ideológicos entre as 

vozes ali proferidas. 

A inadequação dos procedimentos de análise lingüística para a compreensão da enunciação 

completa deve-se, como sublinha Bakhtin/Voloshinov (1929) e Bakhtin (1953), justamente à 

separação dos fenômenos lingüísticos do contexto extraverbal que o engendra. A filosofia marxista 

da linguagem pensada pelo círculo de Bakhtin toma a enunciação como unidade básica da língua, 

entendendo-a como réplica do diálogo social e enfatizando, portanto, sua estrutura socioideológica. 

Dada a natureza social e, conseqüentemente, ideológica da enunciação, seja na forma de discurso 

interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior, todo enunciado refrata uma realidade exterior à 

situação material em que foi proferido e pressupõe uma avaliação ideológica a respeito dessa 

realidade, não podendo ser compreendido por procedimentos de análise fonológicos, morfológicos 

ou sintáticos. 
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Como toda enunciação, devido a sua natureza socioideológica, refrata uma realidade que lhe é 

exterior, Bakhtin postula que “tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia.” 

Como o domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos na medida em que todo signo é 

avaliado ideologicamente, “tudo que é ideológico”, continua Bakhtin, “possui um caráter 

semiótico” (Bakhtin/Voloshinov, 1929: 31, 32). 

No que se refere ao domínio dos signos, isto é, à esfera ideológica há, como aponta 

Bakhtin/Voloshinov (1929), diferenças profundas, visto que os signos abarcam ao mesmo tempo o 

diálogo cotidiano, o discurso jurídico, político, científico, artístico, etc. Cada esfera da criatividade 

ideológica retrata e refrata a realidade de maneira específica, contribuindo cada uma à sua forma 

para o funcionamento e transformação da vida social.  O caráter semiótico compartilhado por todos 

os fenômenos ideológicos representa a característica comum dos enunciados advindos das variadas 

esferas da criatividade ideológica. É justamente no processo de interação social nessas diversas 

esferas que a consciência, impregnando-se de conteúdo ideológico, constitui-se como tal. 

Ao se tomar o diálogo entre pesquisadora e professores como palco de batalhas ideológicas 

onde diferentes concepções acerca do processo de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE, 

visões de mundo e conhecimentos entram em constante conflito visando engajar discursivamente os 

participantes em um processo de reflexão sobre a própria ação, consideramos fundamental 

compreender o interjogo ideológico que perpassa esse diálogo para que a natureza da reflexão dele 

decorrente seja desvelada. Nesse sentido, fomos buscar, na diferenciação realizada por 

Bakhtin/Voloshinov entre ideologia do cotidiano e sistemas ideológicos historicamente 

cristalizados, referenciais que nos auxiliem na compreensão desse interjogo ideológico. 

Para Bakhtin/Voloshinov (1929), o discurso interior é socialmente orientado, só adquirindo 

forma e significação na medida em que é externalizado, ou seja, o nosso mundo interior adapta-se 

constantemente às possibilidades de expressão no mundo social. Toda atividade mental centrada na 

vida cotidiana e as formas de expressão a ela relacionadas são entendidas, nesse sentido, como 

ideologia do cotidiano. À ideologia do cotidiano contrapõem-se os sistemas ideológicos 

historicamente cristalizados, como a moral, a religião, o direito, a ciência, etc. Ao contrário destes, 

“a ideologia do cotidiano constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não 

fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos 

estados da consciência” (Bakhtin/Voloshinov, 1929: 118). 
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Os sistemas ideológicos fixados da moral social, da arte, da ciência, por sua vez, são 

historicamente cristalizados a partir da ideologia do cotidiano. É dela que se alimentam e só a partir 

dela que sua existência faz sentido e suas concepções são compreendidas, aceitas, contestadas e 

transformadas. Em um movimento sempre dialógico, os sistemas ideológicos cristalizados 

influenciam e são ao mesmo tempo influenciados pela ideologia do cotidiano. 

As características inerentes à ideologia do cotidiano e aos sistemas ideológicos fixados podem 

ser relacionadas tanto com a noção também bakhtiniana de gêneros do discurso quanto com as 

concepções vygotskianas de conceito cotidiano e conceito científico, igualmente relevantes para a 

fundamentação teórica do nosso trabalho. 

Buscando estabelecer esse diálogo, é possível sugerir que os conceitos científicos e os gêneros 

secundários, devido a um processo histórico de cristalização, integram os sistemas ideológicos 

historicamente fixados, sendo ambos reconhecidos pelo grau de sistematização a que foram 

submetidos. Já os gêneros primários e os conceitos cotidianos integram a ideologia do cotidiano na 

medida em que não são organizados em um sistema historicamente cristalizado, sendo decorrentes, 

principalmente, das interações advindas das esferas relacionadas à vida cotidiana e privada. A 

mesma influência de mão dupla observada entre as ideologias do cotidiano e as ideologias 

historicamente cristalizadas aplica-se, portanto, na relação entre gêneros primários e secundários e 

entre conceitos cotidianos e científicos. 

Em pesquisas que têm como foco a formação crítica de educadores, a relação que se estabelece 

entre ideologia do cotidiano e sistemas ideológicos historicamente cristalizados parece-nos 

fundamental para que o professor venha a refletir sobre sua própria prática e para criar condições 

que possibilitem transformações na sua ação em sala de aula. Entendemos que a percepção do 

professor em relação às suas ações está, em geral, calcada na ideologia do cotidiano, isto é, nas 

crenças e concepções que construiu acerca do processo de ensino-aprendizagem a partir de situações 

práticas vivenciadas na sala de aula e ao longo de sua trajetória como estudante, profissional, pai, 

mãe, etc. 

No processo de formação, o interlocutor mais experiente23 busca intervir na ação do professor, 

procurando criar, a partir de atividades diversas e no seu diálogo com esse professor, possibilidades 

para reflexão sobre e transformação de práticas pedagógicas vigentes. Essa intervenção ocorre em 

                                                
23 Uma analogia à concepção vygotskiana de par mais experiente, entendido aqui como o pesquisador, o coordenador, o diretor e/ou 
outro professor. 
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um conflito incessante entre a ideologia do cotidiano e as ideologias historicamente cristalizadas, 

entre o discurso cotidiano e o discurso científico. A ação prática do professor, calcada na ideologia 

do cotidiano, passa a ser pensada e analisada sob o prisma do discurso científico, ideológica e 

historicamente cristalizado, revozeado pelo interlocutor mais experiente. O embate ideológico entre 

o conhecimento coditiano do professor e o conhecimento científico revozeado pelo pesquisador faz 

do discurso de outrem um elemento central nas apreciações valorativas construídas no processo de 

formação reflexiva. 

Conforme sublinha Bakhtin: 

 

“A transmissão e o exame dos discursos de outrem, das palavras de outrem, é um dos temas mais 
divulgados e essenciais da fala humana. Em todos os domínios da vida e da criação ideológica, 
nossa fala contém em abundância palavras de outrem, transmitidas com todos os graus variáveis de 
precisão e imparcialidade. Quanto mais intensa, diferenciada e elevada for a vida social de uma 
coletividade falante, tanto mais a palavra do outro, o enunciado do outro, como objeto de uma 
comunicação interessada, de uma exegese, de uma discussão, de uma apreciação, de uma refutação, 
de um reforço, de um desenvolvimento posterior, etc., tem peso específico maior em todos os objetos 
do discurso.” (Bakhtin, 1975: 139) 
 

A transmissão e o exame do discurso de outrem exercem um papel fundamental no processo de 

co-construção do conhecimento e reflexão desencadeado no diálogo professor-pesquisador. A 

transmissão da palavra de outrem ocorre freqüentemente através do discurso citado que 

Bakhtin/Voloshinov (1929) define como o discurso no discurso, a enunciação na enunciação e 

como o discurso sobre o discurso e a enunciação sobre a enunciação. 

O discurso citado é freqüentemente utilizado no diálogo entre pesquisador e professor para a 

transmissão dos sistemas ideológicos historicamente cristalizados, em especial a do discurso 

científico que fundamenta a ação do pesquisador. A questão fundamental que parece colocar-se a 

nós é a de como o discurso de outrem é transmitido no interior do diálogo professor-pesquisador. 

Freqüentemente, os sistemas ideológicos fixados historicamente que constituem os conceitos 

científicos são transmitidos nas práticas escolares e de formação de educadores por meio do discurso 

autoritário. A palavra autoritária24, de autor, é dogmatizada no interior do discurso e adquire status 

de verdade absoluta, não propiciando espaços para argumentação, refutação, contestação, 

transformação e reflexão crítica. Segundo Bakhtin (1975) – a palavra autoritária: religiosa, política, 

moral, a palavra da ciência, do pai, do professor, do diretor, etc. – carece de persuasão interior, 
                                                
24 Entendemos a concepção bakhtiniana de palavra autoritária como authoritative word, ou seja, remete-se tanto ao discurso do 
autor quanto ao discurso da autoridade.   
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exigindo de nós reconhecimento e assimilação incondicionais. Por ser vinculada à autoridade, a 

palavra autoritária exige distância em relação a si mesma, o que pode tornar a relação com ela 

estabelecida positiva ou negativa, fervorosa ou hostil. Embora traga para torno de si massas de 

outras palavras, que a interpretam, exaltam ou aplicam, a palavra autoritária estabelece com essas 

palavras uma relação de isolamento e inércia, não se misturando a elas para a negociação e 

construção de novos sentidos. 

Ao discutir a presença da palavra autoritária no discurso citado, Bakhtin sublinha o seu grau de 

firmeza ideológica: 

 

“(...) convém discernir igualmente o grau de firmeza ideológica, o grau de autoritarismo e de 
dogmatismo que acompanha a apreensão do discurso. Quanto mais dogmática for a palavra, menos 
a apreensão apreciativa admitirá a passagem do verdadeiro ao falso, do bem ao mal, e mais 
impessoais serão as formas de transmissão do discurso de outrem.” (Bakhtin/Voloshinov, 1929: 
149) 
 

Quando imbuído pela palavra autoritária, o enunciado do pesquisador no seu diálogo com o 

professor toma o discurso científico de outrem como dogma, verdade absoluta, única forma de se 

compreender o processo de construção do conhecimento na sala de aula. A palavra do professor, 

calcada na ideologia do cotidiano, perde o valor, é calada perante a autoridade do discurso 

científico. Não se cria no diálogo possibilidades para negociação, re-negociação, contestação e 

avaliação de significados, fundamentais nos processos de reflexão e transformação. 

À palavra autoritária, Bakhtin (1975) contrapõe a palavra interiormente persuasiva. Ao contrário 

daquela, esta não se submete a qualquer autoridade, sendo muitas vezes desconhecida e até privada 

de legalidade. As possibilidades reveladas pelo discurso internamente persuasivo também são 

significativamente diferentes na medida em que este permite que as nossas palavras se entrelacem 

com as palavras de outrem. Esse entrelaçamento é determinante no processo de transformação da 

consciência ideológica individual e na busca de uma vida ideológica independente. 

Bakhtin/Voloshinov (1929) relacionam a palavra interiormente persuasiva ao estilo pictórico de 

citação do discurso de outrem. Ao contrário do estilo linear característico da palavra autoritária, o 

estilo pictórico possibilita que o estilo de outrem seja transmitido de forma mais sutil e versátil, 

permitindo que réplicas e comentários se infiltrem no discurso de outrem. 

Considerando-se o que já foi discutido em relação às características do discurso autoritário e do 

discurso internamente persuasivo, podemos sugerir que a co-construção do conhecimento por meio 
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do discurso persuasivo é a que cria mais possibilidades para reflexão e, conseqüentemente, para 

transformações ideológicas. Dada a natureza dialógica e ideológica do discurso, conclui-se que tanto 

a palavra autoritária quanto a palavra interiormente persuasiva são marcadas por posições 

ideológicas conflitantes. A diferença entre elas está, portanto, no fato de que, enquanto a primeira, 

revestida de um valor dogmático, busca calar essas posições conflitantes ecoando uma verdade 

absoluta, a segunda reconhece a variedade, a complexidade, o conflito e o caráter histórico dos 

valores sociais, tornando-os objeto de apreciação, discussão, negociação e possibilitando, dessa 

forma, a transformação ideológica dos participantes envolvidos na interação. 

As concepções bakhtinianas de discurso autoritário e de discurso persuasivo constituem-se em 

construtos teóricos importantes para a compreensão da natureza do diálogo entre a pesquisadora e os 

professores participantes da nossa pesquisa. Diante do que já foi discutido, acreditamos que, se 

imbuído de persuasão interior, o discurso da pesquisadora no seu diálogo com os professores 

contribui mais efetivamente para o desencadeamento do processo reflexivo na medida em que traz 

para o interior do diálogo o embate entre as diversas ideologias, instaurando no conflito 

possibilidades para re-construção e transformção da prática. 

Não pretendemos, no entanto, estabelecer uma dicotomia entre palavra autoritária e internamente 

persuasiva, tomando-as como duas categorias estanques de análise, visto que isso iria contra a 

orientação sócio-histórica calcada nas teorias de Vygotsky e Bakhtin por nós privilegiada. Como 

propõe Bakhtin, entendemos que “o conflito e as inter-relações dialógicas destas duas categorias 

da palavra determinam freqüentemente a história da consciência ideológica individual” (Bakhtin, 

1975: 143). 

Com o intuito de continuar o diálogo entre as diversas vozes de outrem que orientam a nossa 

reflexão teórica e procurando trazê-las para o interior da discussão por meio do discurso 

internamente persuasivo, passaremos a seguir a discutir as questões de identidade envolvidas no 

processo de co-construção do conhecimento, a nosso ver significativamente inter-relacionadas com 

os pressupostos já discutidos. 

 

2. Interação professor-pesquisador: espaço para (re)construção de identidades 

 

Tanto o conceito vygotskiano de ZPD quanto as concepções postuladas pelo círculo de Bakhtin 

em relação à linguagem colocam, conforme vimos, a interação com o outro no mundo social como 
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central no processo de constituição da consciência. O ser humano, portanto, constitui-se na e por 

meio da alteridade, e todas as atividades e papéis por ele desempenhados nas mais diversas esferas 

do mundo social encontram-se impregnados do discurso de outrem. Dessa forma, a nossa 

participação nessas esferas determina quem somos, como avaliamos o outro e como pensamos que 

esse outro nos avalia, desencadeando um processo ininterrupto de (re)construção de identidades. 

Nesse sentido, as ideologias do cotidiano ou cristalizadas reveladas no discurso dos professores 

e da pesquisadora são diretamente influenciadas pela participação deles em diferentes comunidades 

de prática e revelam as identidades por eles constituídas no decorrer das interações com o(s) outro(s) 

nessas comunidades. À medida que essas identidades entram em conflito, são questionadas e 

analisadas, o diálogo pode se tornar um espaço para (re)construção de identidades para todos os 

participantes envolvidos. 

Assumindo a aprendizagem como atividade social, Wenger (1998) propõe que a nossa 

participação nas práticas de diferentes comunidades leva à construção de identidades em relação a 

essas comunidades. Sob esse prisma, participar, por exemplo, de um grupo virtual, de uma equipe de 

trabalho ou de uma discussão em sala de aula constitui-se ao mesmo tempo em ações e formas de 

pertencimento. Tais participações influenciam não apenas o que fazemos, mas quem somos e a 

forma como interpretamos aquilo que fazemos. 

Wenger (1998) postula que todos nós pertencemos a diversas comunidades de prática: em casa, 

no trabalho, na escola, no lazer, comunidades essas que mudam no curso de nossas vidas. A forma 

como participamos dessas comunidades representa experiências de aprendizagem e, logo, de 

constituição de identidades. O processo de (re)construção de identidades por meio das sucessivas 

formas de participação nas comunidades de prática determinam nossa trajetória nessas comunidades, 

fazendo da identidade um processo de vir a ser, um constante tornar-se. Por relacionar presente, 

passado e futuro, a noção de identidade implica a idéia de constante movimento, e não de destino 

fixo. 

Vista como trajetória, as nossas identidades são constituídas historicamente, incorporando o 

passado e o futuro no processo de negociação do presente, permitindo-nos selecionar o que contribui 

e o que permanece marginal para a constituição da nossa identidade. Cada comunidade de prática é 

para Wenger (1998) um campo de possíveis trajetórias, de possíveis passados e possíveis futuros em 

que os participantes podem se engajar. 
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Dado o fato de que pertencemos a diversas comunidades de prática e que nossa participação 

nessas diversas comunidades formam nossas identidades, Wenger (1998) considera o processo de 

constituição de identidades como uma experiência de pertencimento múltiplo, a qual ocorre por 

meio do interjogo constante entre elementos globais e elementos locais, ou seja, na inter-relação 

entre aspectos sócio-históricos mais amplos e entre as especificidades que caracterizam uma 

comunidade de prática determinada. 

Se, por um lado, temos nossas identidades construídas pela nossa participação em comunidades 

de prática diversas, por outro, a não-participação ou o não-pertencimento também se constituem em 

aspectos fundamentais para o processo de construção de identidades, pois, como propõe Wenger 

(1998), aquilo que somos é em grande parte definido por aquilo que não somos. Somos católicos em 

oposição a protestantes ou espíritas, lingüistas aplicados e não lingüistas, analistas do discurso ou 

adeptos da teoria da enunciação, e assim sucessivamente. Constituímo-nos, portanto, 

dialogicamente, em um conflito ideológico ininterrupto entre o que achamos que somos e o que 

achamos que não somos. Esse conflito inclui, certamente, o vir a ser, o tornar-se, o que possibilita 

que nossas identidades e a forma como participamos nas diversas comunidades de prática passem 

por constantes transformações. 

Considerando-se que os professores participantes dessa pesquisa e a pesquisadora pertencem a 

diferentes comunidades de prática e que cada um está construindo sua trajetória nessas comunidades 

de forma específica, o diálogo entre eles é um espaço onde identidades múltiplas entram em 

conflito, onde, conforme já discutido, as ideologias do cotidiano calcadas no conhecimento 

cotidiano travam embates freqüentes com as ideologias cristalizadas apoiadas no conhecimento 

científico. Tais conflitos e embates ideológicos podem se tornar um espaço privilegiado de vir a ser 

ao fazerem do processo de construção do conhecimento no diálogo professores-pesquisadora uma 

experiência de (re)construção de identidades. 

Fundamentando-nos mais uma vez na concepção bakhtiniana de discurso autoritário e discurso 

internamente persuasivo, buscando agora relacioná-la com os pressupostos postulados por Wenger 

(1998) no que se refere à noção de identidade, é possível sugerir que o discurso internamente 

persuasivo, por ser essencialmente polifônico e não ter caráter dogmático, cria mais possibilidades 

para que os conflitos no diálogo venham a se tornar uma experiência de (re)construção de 

identidades tanto para os professores-participantes quanto para a pesquisadora. 
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Vimos que, para Wenger (1998), tanto a nossa participação quanto a nossa não-participação nas 

diversas comunidades de prática definem a nossa trajetória, a forma como pertencemos a essas 

comunidades e, conseqüentemente, as identidades constituídas no curso desse processo de 

pertencimento. Buscando caracterizar e dar sentido ao processo de formação de identidades, o autor 

propõe três formas distintas, mas inter-relacionadas, de pertencimento: engajamento, imaginação e 

alinhamento. 

 Engajar-se como forma de pertencimento requer o envolvimento ativo em processos mútuos de 

negociação de significados e, portanto, a formação de trajetórias e o desdobramento de histórias de 

práticas em comunidades diversas. A imaginação, por sua vez, refere-se à capacidade de transcender 

o tempo e o espaço físico em que nos encontramos para que nos projetemos em outros mundos, 

enfatizando “o processo criativo de produzir novas ‘imagens’ e de gerar novas relações através do 

tempo e do espaço que se tornam constitutivas do eu” (Wenger, 1998: 177)25. Finalmente, o 

alinhamento define uma forma de pertencimento na medida em que envolve a concentração de 

energia para o enquadramento em estruturas mais amplas e para a contribuição a certos 

empreendimentos. Em suma, o alinhamento faz com que nos tornemos parte de algo porque 

realizamos aquilo que nos é proposto realizar, ou seja, fazemos a nossa parte, sem que, 

necessariamente, estejamos de fato engajados.  

Dadas essas três formas de pertencimento, conclui-se que, para que o diálogo professor-

pesquisador torne-se um espaço para reflexão sobre o processo de construção do conhecimento, para 

possíveis transformações da prática e das formas de participação em sala de aula e, todavia, para 

(re)construção de identidades, é fundamental que esse diálogo faça com que os participantes 

ultrapassem os limites do alinhamento, engajando-se em um processo contínuo de negociação de 

significados. Além do engajamento, a imaginação também desempenha nesse processo um papel 

fundamental, visto que a capacidade de olhar e compreender a prática a partir de um determinado 

referencial teórico exige que os envolvidos no processo reflexivo distanciem-se da própria ação e 

das ideologias do cotidiano que embasam suas apreciações valorativas em relação a esta para 

analisá-la e criar imagens a respeito dela com base nas ideologias historicamente cristalizadas 

defendidas em textos diversos que tratam, no caso da presente pesquisa, do processo de ensino-

aprendizagem, de constituição da linguagem e do jogo. 

                                                
25 Tradução nossa. 



 64

À semelhança de Wenger (1998), que define o processo de constituição de identidades a partir 

da nossa participação, formas de pertencimento e trajetórias em diferentes comunidades de práticas, 

Gee (2000) postula que todas as pessoas possuem identidades múltiplas construídas principalmente 

pela forma como são avaliadas pelo(s) outro(s) nos mais diversos contextos sociais. Como essa 

avaliação pode variar de contexto a contexto e de momento a momento na interação, o processo de 

constituição de identidades é marcado por instabilidades e ambigüidades.  

Levando em conta a noção de identidades múltiplas, Gee (2000) sugere quatro maneiras de se 

olhar identidade: 

 

• Identidade Natural (Nature Identity): um estado desenvolvido a partir das forças da natureza. 
 
• Identidade Institucional (Institutional Identity): uma posição autorizada por autoridades nos 

limites de instituições. 
 
• Identidade Discursiva (Discursive Identity): uma característica pessoal reconhecida no diálogo 

entre indivíduos. 
 
• Identidade por Afinidade (Affinity Identity): experiências compartilhadas nas práticas de grupos 

por afinidade (affinity groups).26 
 

É possível, como sugere o autor, que essas identidades coexistam no processo de participação da 

pessoa em um determinado contexto ou que, em determinado tempo e espaço, uma delas prevaleça. 

Nossa discussão será focada na noção de identidade discursiva, dada a relevância de tal noção para 

essa pesquisa e a nossa percepção sobre a relação de interdependência que esta mantém com as 

outras identidades. 

Segundo Gee (2000), embora as instituições se assegurem de práticas discursivas para construir 

suas identidades institucionais, as pessoas podem constituir no diálogo com o(s) outro(s) identidades 

discursivas sem o apoio ou a sanção de instituições oficiais que porventura venham a se apropriar 

dessas identidades. A identidade discursiva é definida como aquela que define as nossas 

características pessoais, fazendo com que cada um de nós seja reconhecido como uma pessoa única 

nas comunidades de que participamos. Nesse sentido, quaisquer combinações que façam com que 

uma pessoa seja reconhecida como um certo tipo de pessoa é parte do que o autor define como 

                                                
26 Traduzido a partir da Tabela 1 (Table 1: Four Ways to View Identity), em Gee, 2000:100. 
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Discurso27. Apesar de entender os diferentes Discursos como sociais e históricos, o autor sugere que 

cada pessoa constrói uma trajetória única no espaço discursivo, sendo essa trajetória a que define 

como identidade discursiva. 

Parece-nos coerente a proposição de que cada indivíduo constrói uma identidade própria e única 

no espaço discursivo que faz com que seja reconhecido e avaliado pelo outro, nas mais diversas 

comunidades de prática, como um certo tipo de pessoa e não outra. A forma como somos avaliados 

e reconhecidos no curso das mais variadas interações pode, a nosso ver, ser relacionada ao conceito 

bakhtiniano já discutido de apreciação valorativa, que propõe que todo enunciado tem um caráter 

responsivo ativo, pressupondo sempre a avaliação do outro. As inúmeras avaliações que o outro faz 

a nosso respeito e que também fazemos a respeito dele podem ser repletas de contradições e, 

inclusive, opostas no interior das mais diversas esferas da atividade humana no mundo social. 

A concepção de identidade discursiva postulada como trajetória individual parece minimizar o 

papel do discurso de outrem na constituição das nossas múltiplas identidades. Esse papel, por sua 

vez, é contemplado de forma mais evidente no conceito de identidade por afinidade, que pressupõe 

as identidades constituídas por meio das experiências compartilhadas de determinado grupo. No 

entanto, se considerarmos que o nosso discurso está impregnado do discurso de outrem e que os 

nossos enunciados, se destituídos da palavra de outrem, tornam-se inteligíveis, tendemos a conceber 

o que Gee (2000) denomina identidade discursiva não apenas como trajetória discursiva individual, 

mas como parte integrante e constitutiva de uma identidade social mais ampla, construída 

historicamente e de natureza dialógica, e, portanto, determinante na constituição das nossas 

múltiplas identidades.  

É nesse sentido que o conceito de identidade discursiva será por nós utilizado, como um 

instrumento para caracterizar e refletir sobre as múltiplas identidades reveladas no diálogo entre a 

pesquisadora e os professores participantes da pesquisa. Acreditamos que a interação dos 

professores e da pesquisadora com o outro em comunidades de prática diversas são determinantes 

para a construção de ideologias acerca do processo de construção do conhecimento, ideologias 

revozeadas no diálogo e tomadas como identidades e trajetórias discursivas próprias no decorrer do 

processo reflexivo. 

                                                
27 Gee (2000) usa a palavra Discourse em letra maiúscula para se referir à identidade discursiva (Discourse Identity) a fim de 
diferenciá-la de discourse, em letra minúscula, trechos relacionados de fala ou escrita. 
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Como a nossa participação nas diversas comunidades de prática envolve a filiação a instituições 

e a grupos que se formam devido à afinidade de interesses, a nossa identidade discursiva retrata e 

refrata as identidades constituídas nessas instituições e nesses grupos, trazendo para o interior das 

interações as ideologias por eles defendidas e o nosso posicionamento em relação a elas, ou seja, a 

apreciação valorativa que construímos acerca de tais ideologias.  

Duas instituições principais são parte integrante do nosso trabalho: o curso de língua em que os 

professores participantes trabalham e do qual a pesquisadora já foi professora e coordenadora 

pedagógica e o Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada no qual está cursando seu 

doutorado. Visto que o pertencimento a essas diferentes instituições e as trajetórias nelas construídas 

ou em construção representam fatores fundamentais para a compreensão do processo de co-

construção do conhecimento que se dá na interação entre os participantes dessa pesquisa, 

consideramos fundamental compreender a noção de identidade discursiva dentro do escopo mais 

amplo de identidade social, que prevê a construção de identidades como um processo histórico 

decorrente fundamentalmente da nossa participação nas diversas instituições do mundo social. 

Hall (1995) fundamenta-se nas concepções do círculo de Bakhtin em relação à dimensão sócio-

histórica da linguagem para construir a noção de identidade social. Partindo do pressuposto de que a 

maneira como usamos a linguagem (re)cria nossos mundos sociais, nosso relacionamento com o 

outro e nossas ideologias, propõe que os mais diversos usos que fazemos da linguagem estão 

intrinsecamente relacionados com as identidades sociais que constituem e são constituídas pela 

atividade humana nas mais variadas esferas do mundo social. 

 

“Vista desta forma, todas as nossas ações assumem uma dimensão sociopolítica na qual em todas as 
nossas trocas interativas, conscientemente ou não, nós estamos sustentando ou minando nossa 
postura em relação aos outros, em relação ao mundo e em relação ao que nós acreditamos ser nosso 
posicionamento no mundo. E, dessa forma, nós fazemos localmente, i.e. interativamente, visíveis as 
ideologias pelas quais nós vivemos nossas vidas.”28 (Thompson, 1987 – apud Hall, 1995: 209) 

 

Para se compreender a natureza social das nossas múltiplas identidades, constituídas 

interativamente e alimentadas pelas ideologias que orientam nossas ações no mundo, é fundamental, 

como aponta Hall (1995), posicionar-se sócio-historicamente perante a linguagem, compreendendo 

que nossos enunciados não são construídos por meio de um sistema lingüístico neutro, mas a partir 

de outros enunciados que, quando por nós proferidos, já são imbuídos de significado e história. 

                                                
28 Tradução nossa. 
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Analisar os enunciados com base exclusivamente na situação material em que foram proferidos, 

abrindo mão do seu processo histórico e da história dos enunciados de outrem ali revozeados, 

implica, sob esse prisma, uma simplificação demasiada dos fenômenos complexos envolvidos no 

uso da linguagem, o que, no caso do processo de construção do conhecimento na sala de aula e da 

reflexão sobre a prática docente decorrente do diálogo entre pesquisadores e professores, pode 

contribuir para que práticas autoritárias continuem inquestionáveis, minando as possibilidades de 

transformações para uma prática mais persuasiva e crítica. 

As questões relativas à identidade discutidas acima são, a nosso ver, totalmente coerentes com a 

perspectiva sócio-histórica em relação à linguagem e ao processo de construção do conhecimento 

por nós privilegiada na medida em que postulam a constituição das nossas múltiplas identidades no 

curso da história do nosso pertencimento e das nossas interações nas diversas comunidades de 

prática. Ao relacionar os conceitos de identidades múltiplas, identidade discursiva, pertencimento, 

trajetória, comunidades de prática com as concepções bakhtinianas e vygotskianas já discutidas, 

pretendemos dar conta da historicidade, da complexidade e dos eventuais problemas envolvidos no 

processo reflexivo entre a pesquisadora e os professores participantes da pesquisa. 

Levando-se em conta que o desencadeamento de um processo reflexivo também requer o 

desenvolvimento de uma postura crítica dos participantes envolvidos, professores e pesquisadora, 

em relação à ação em sala de aula, passamos a seguir a discutir os pressupostos que sustentam nossa 

própria reflexão acerca do desenvolvimento do pensamento crítico. 

 

3. Reflexão e pensamento crítico: possíveis caminhos para o diálogo internamente 

persuasivo? 

 

Se olharmos os trabalhos desenvolvidos na área de educação e lingüística aplicada na última 

década29, chama-nos a atenção a freqüência com que termos que se referem ao processo reflexivo – 

reflexão, reflexão crítica, pensamento crítico, colaboração, entre outros – têm sido usados desde 

então. Embora estudos que se preocupam com essas questões tenham sofrido um aumento 

considerável nos últimos dez anos, elas já ocupavam o centro das preocupações de estudiosos como 

Habermas (1973), Freire (1970), Van Manen (1977), Schon (1983) e, na área de Lingüística 

                                                
29 Só para citar alguns poucos exemplos: Celani (2000a, 2002); Magalhães (1996, 1999, 2001, 2002); Liberali (1996, 1999, 2000a, 
2002), Romero (1998), etc. 
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Aplicada e ensino-aprendizagem de LE, Celani (1984a e 1984b), nas décadas de setenta e oitenta e, 

se pensarmos na construção do conhecimento em colaboração com o outro e na linguagem como 

instrumento semiótico mediador no desenvolvimento de uma postura crítica perante a realidade, os 

textos de Vygotsky (1930, 1934) e do círculo de Bakhtin (1926, 1930) escritos a partir do final da 

década de vinte já fornecem construtos bastante relevantes para refletirmos sobre essas mesmas 

questões.  

No entanto, a grande quantidade de estudos que se ocupam de questões relacionadas ao processo 

reflexivo não significa que essas questões estejam resolvidas e nem muito menos que o campo de 

pesquisa na área esteja saturado. Pelo contrário, por estar totalmente vinculado à situação material e 

ao contexto sócio-histórico em que ocorre, o processo reflexivo varia de acordo com o contexto e os 

participantes nele envolvidos, sendo, portanto, infinitas as possibilidades de pesquisa que dele 

possam se ocupar. 

A questão de como intervir para o desencadeamento de um processo reflexivo que possibilite ao 

professor se posicionar mais criticamente perante sua prática em sala de aula e perante as ideologias 

que a fundamentam, de forma a tornar o processo de construção do conhecimento mais 

emancipatório tanto para alunos quanto para professores, tem ocupado um espaço central na 

discussão dos pesquisadores envolvidos com o processo de formação de educadores. Central nessa 

discussão é o papel do outro: pesquisador, coordenador, diretor, no processo de reflexão, ou seja, a 

maneira como esse outro interfere nesse processo. 

Visto que um dos nossos objetivos é promover a reflexão do professor em relação ao uso de 

jogos como ferramentas pedagógicas na sua sala de aula a partir da discussão com o pesquisador 

sobre situações concretas em que o conhecimento da LE foi construído em jogos de linguagem 

diversos, a questão apontada acima também se coloca como fundamental na presente pesquisa. 

Como aponta Smyth (1992), um problema central relacionado ao termo reflexão é a amplitude 

de significados que este abrange. Por ser, segundo o autor, um daqueles termos guarda-chuva que 

pode significar absolutamente tudo para todas as pessoas, passou a ser usado para se referir a tudo 

aquilo que é desejável em relação ao ensino e, dado o fato de que o desejável pode ser muito 

diferente ou até mesmo oposto dependendo da situação e das pessoas, há um grande risco de a noção 

de reflexão tornar-se demasiadamente etérea e, portanto, vazia de significados. 

Sob o abrigo do guarda-chuva da reflexão é possível se apropriar do termo para promover a 

manutenção e não a transformação do status quo, fazendo da reflexão um processo que, ao invés de 
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desencadear práticas educacionais mais críticas e emancipatórias, contribui para alimentar a 

conformidade em relação a formas tradicionais e irrefletidas de ensino-aprendizagem. Nesse caso 

fica evidente, como aponta Smyth (1992), a colonização conceitual de termos como reflexão que 

passam a integrar o jargão educacional e, caso você esteja na área de educação, ou você é reflexivo 

ou você está fora de moda. Em conseqüência disso, se baseada em jargões, no senso comum ou se 

embuída de ideais autoritários, a intervenção do formador de professores visando o 

desencadeamento de um processo de reflexão sobre a prática pode ser desastrosa e tornar-se um 

meio de exercer ainda maior controle sobre a prática dos professores. 

Para fugir dessa amplitude de significados que pode abranger absolutamente qualquer prática no 

dossel da reflexão, Smyth (1992) propõe que se considere o movimento em relação a orientações 

mais reflexivas para o ensino e formação de educadores à luz de contextos institucionais mais 

amplos, fazendo com que questões relativas à reflexão e emancipação remetam-se mais diretamente 

ao contexto social, político, cultural em que o processo de ensino-aprendizagem ocorre. Nesse 

sentido, uma abordagem reflexiva calcada numa postura social, política e cultural construir-se-ia 

buscando propiciar oportunidades para que fossem realizadas perguntas mais abrangentes em 

relação ao que vale a pena ser ensinado e por quê. 

Fundamentando-se, principalmente, nas concepções de Freire (1970) acerca do processo 

educacional, Smyth (1992) propõe a divisão do processo reflexivo em quatro ações, cada uma ligada 

a uma série de questões específicas: 

 

• Descrever – o que eu faço? 

• Informar – o que isso significa? 

• Confrontar – como eu me tornei assim? 

• Re-construir – como eu posso fazer as coisas de forma diferente?  

 

A divisão do processo de reflexão nessas quatro ações marcadas por questionamentos distintos 

tem como base o pressuposto de que é necessário que o professor seja focado em situações reais de 

sua prática antes de vir a compreender as ideologias que a embasam, consciente ou 

inconscientemente. Esse foco inicial está relacionado ao descrever, que envolve a criação de 

narrativas de eventos concretos da prática em sala de aula como elemento inicial de 

problematização. A segunda ação, informar, é construída a partir da análise das descrições com o 
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intuito de verificar e discutir as teorias que embasam a prática em sala de aula, as forças que fazem 

com que o professor aja de determinada maneira. Já o confrontar requer a submissão da descrição e 

da teorização a questionamentos que venham a revelar os valores que fundamentam a prática. 

Finalmente, o reconstruir envolve a busca de alternativas para as nossas ações, a compreensão de 

que nossas práticas não são imutáveis. Como sugere Liberali (2002): 

 
“No reconstruir nos colocamos na história como agentes, passamos a assumir maior poder de 
decisão sobre como agir ou pensar as práticas acadêmicas. Como praticantes emancipados, 
passamos a ter maior controle sobre nossa prática através de autogerenciamento, auto-regulação e 
auto-responsabilidade.” (Liberali, 2004: 94) 
 

Os questionamentos realizados em cada uma dessas ações do processo reflexivo permitem 

descortinar e reavaliar práticas pedagógicas sedimentadas e ainda não submetidas à apreciação 

crítica dos participantes envolvidos no processo educacional, conduzindo, dessa forma, à reflexão 

crítica. Liberali (2004), com base nas quatro formas de ação pensadas por Smyth (1992), sugere que 

“a reflexão crítica é marcada pela descrição de ações (descrever), discussão das teorias que 

embasam essas ações (informar), autocrítica (confrontar) e proposta de reconstrução da ação 

(reconstruir)” (Liberali, 2004: 102). 

Dado o fato de que essas quatro formas de ação que compõem o processo reflexivo são 

mediadas e, portanto, tornadas possíveis por meio da linguagem, Liberali (2004) propõe que se 

trabalhe a linguagem como base para reflexão. Pressupondo que cada uma dessas ações da reflexão 

é caracterizada por capacidades de ação, capacidades lingüísticas e capacidades lingüístico-

discursivas específicas30, trabalhar a linguagem como base para reflexão envolveria ensinar as 

capacidades de linguagem aos educadores de forma a fornecer-lhes instrumentos que propiciem o 

desenvolvimento do pensamento crítico em relação à própria ação para que, no processo de se tornar 

agentes críticos, esses educadores possam se transformar em agentes de mudança. 

Dentre os projetos de formação de educadores que tomam as formas de ação propostas por 

Smyth (1992) como um dos preceitos para possibilitar o desenvolvimento da reflexão crítica, vale 

destacar o projeto “Reflexão sobre a ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”. 

Destinado a professores de inglês da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo e desenvolvido 

numa parceria entre a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa e o Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
                                                
30 Ver a esse respeito Dolz e Schneuwly (1996). 
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esse projeto prevê tanto o desenvolvimento lingüístico dos professores quanto a reflexão crítica 

sobre a própria ação31. 

A construção de uma postura crítica em relação à própria prática e às ideologias que embasam 

essa prática no decorrer dos diferentes módulos que compõem o projeto ocorre por meio do 

questionamento constante das ações em sala de aula nos quatro momentos do processo reflexivo 

crítico postulados por Smyth (1992). O objetivo último do engajamento nesse processo de reflexão 

pelos quais passam os educadores é a re-construção da própria ação, ou seja, a transformação de 

práticas pedagógicas vigentes e a formação de professores multiplicadores, capazes de se engajar e 

engajar o outro em um processo de reflexão e mudança de forma a, em colaboração com esse outro, 

interferir efetivamente no contexto educacional em que atua. 

Iniciado em 1997, o projeto Reflexão na Ação tem engajado professores, mestrandos, 

doutorandos e bolsistas de iniciação científica em um processo contínuo de reflexão crítica em 

relação à organização dos módulos e ao conteúdo neles trabalhado e, devido a esses 

questionamentos ininterruptos, vem, segundo Celani & Magalhães (2002), sofrendo inúmeras 

modificações desde o seu início. 

Dada a importância desse projeto no contexto de formação de professores de língua inglesa do 

Estado de São Paulo, refletida nos diversos trabalhos tanto dos pesquisadores quanto dos professores 

da rede pública nele envolvidos, consideramos fundamental olhar para as práticas reflexivas ali em 

desencadeamento a fim de compreender e analisar criticamente o processo reflexivo que 

pretendemos realizar na presente pesquisa por meio do diálogo entre a pesquisadora e os 

professores-participantes decorrentes de sessões reflexivas realizadas após a filmagem das aulas. 

De acordo com Magalhães (2004), a escritura de diários e a realização de sessões reflexivas têm 

se constituído em atividades centrais para o trabalho da linguagem no que diz respeito às quatro 

ações envolvidas no processo reflexivo crítico postuladas por Smyth (1992). A análise dos diários e 

das sessões reflexivas (Magalhães, 2002, Liberali, 2002) tem revelado a complexidade dos 

processos envolvidos na reflexão crítica e na organização do discurso que pressupõem, como 

sublinha Magalhães (2002), além do conhecimento teórico, o domínio em relação a questões 

identitárias e sociopolíticas. 

                                                
31 O aprimoramento do conhecimento da língua inglesa e o engajamento em um processo reflexivo em relação à própria ação 
constituem-se em processos que podem acontecer concomitantemente, sendo que o primeiro é possibilitado pela Cultura Inglesa, 
onde os professores têm até três anos de aula de língua, e o segundo é realizado por meio de módulos de formação ministrados na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que contam com uma duração total de um ano e meio.  
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Não obstante a complexidade envolvida no desencadeamento de práticas reflexivas, o trabalho 

desenvolvido no projeto “Reflexão sobre a ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando” 

tem revelado a constituição de uma nova identidade profissional do professor de inglês (Celani & 

Magalhães, 2002) e a construção de uma postura crítica em relação à própria ação e ao contexto 

social, político e institucional em que esta se encontra inserida que tem, a partir do descrever, 

informar e confrontar, apontado indícios para re-construção e transformação das práticas dos 

professores (Liberali, 2002).  

A questão central, objeto de questionamentos ininterruptos, que a nosso ver ecoa constantemente 

na prática de formação realizada no projeto Reflexão sobre a ação, na nossa própria pesquisa e em 

quaisquer outras práticas cujo foco é a formação de professores pré ou em serviço, é justamente de 

que forma desencadear, compreender, analisar e avaliar a intervenção do outro – pesquisador, 

coordenador, professor, diretor, escola, comunidade, etc. – no desencadeamento da reflexão crítica. 

Dada a própria natureza complexa do processo reflexivo, dependente das condições sociais, 

políticas e históricas, das histórias de vida, experiências e identidades de cada participante 

constituídas nessas condições e, finalmente, da situação material concreta de que a reflexão é 

decorrente, não há evidentemente uma resposta única e absoluta para tais questionamentos. Nesse 

sentido, postular ou defender uma única forma de desencadear práticas reflexivas e de analisar as 

diversas interações delas decorrentes significa reduzir tais práticas ao monologismo e, instaurando-

se a palavra autoritária, minar as possibilidades de re-construção e transformação. 

É, portanto, no intuito de continuar buscando caminhos para compreender o processo de reflexão 

decorrente da interação entre o professor e o formador que procuramos, na teoria do círculo de 

Bakhtin, concepções em relação à linguagem que nos permitam analisar o diálogo decorrente dessa 

interação para que, na avaliação apreciativa crítica e teoricamente fundamentada das ideologias que 

perpassam esse diálogo, possamos refletir sobre e re-construir as práticas de formação. 

As formas de ação que caracterizam o processo reflexivo sugeridas por Smyth (1992), sendo elas 

histórica, política e, portanto, ideologicamente comprometidas e pressupondo o papel fundamental 

da alteridade, da colaboração e do conflito no processo de re-construção da ação, são coerentes com 

as concepções em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem defendidas por Vygotsky (1930, 

1934) e àquelas em relação à linguagem postuladas pelo círculo de Bakhtin (1926, 1929, 1953, 

1975). Somando-se a esse diálogo possível, a divisão do processo reflexivo em formas de ação inter-

relacionadas constitui-se, conforme ilustra o projeto Reflexão sobre a ação, em um referencial 
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importante para a elaboração de atividades que visem a reflexão crítica sobre a prática e para a 

compreensão e análise do discurso decorrente dessas atividades. 

A partir das noções de ZPD como zona de criação de conflitos que propulsiona o 

desenvolvimento em espiral para um nível crescente de reflexão e do caráter apreciativo e valorativo 

de todo enunciado, que o torna sempre ideologicamente comprometido, é possível pensar as formas 

de ação postuladas por Smyth (1992) interagindo num movimento em espiral, interação que, por 

pressupor a não-linearidade do processo reflexivo, pode tornar o diálogo entre formadores e 

educadores uma arena de batalhas ideológicas, no sentido bakhtiniano do termo. 

Conforme já mencionado, o termo reflexão vem se tornando um jargão nos contextos 

educacionais e acadêmicos, sendo muito difícil encontrar um professor e/ou um pesquisador que não 

se diga reflexivo, visto que o não refletir sobre a própria ação implica praticamente exclusão dos 

processos pedagógicos (Smyth, 1992) e, em determinadas áreas do conhecimento, faz com que o 

pesquisador permaneça à margem do fazer científico. Outros termos, tais como colaboração, 

pensamento crítico e reflexão crítica, normalmente acompanham as discussões relacionadas ao 

processo reflexivo, sendo, portanto, fundamental delimitá-los ideologicamente para que as 

concepções que defendemos acerca do que se caracteriza como reflexão crítica não sejam 

silenciadas no vazio da generalidade desses termos. 

Certamente, não foi sem razões histórica, política e ideologicamente cristalizadas que a idéia do 

profissional crítico e reflexivo incorporou-se ao discurso das práticas educacionais. Constituindo-se 

em um embate ideológico contra a forma de ver o homem e o seu desenvolvimento-aprendizagem 

como totalmente condicionados à criação de hábitos por meio da fórmula reducionista estímulo-

resposta, a noção de reflexão está relacionada, como podemos verificar em Giroux (1997), à 

concepção de pedagogia crítica e à tentativa de superar objetivos behavioristas, perpetuados nas 

práticas pedagógicas tradicionais. A reflexão é, portanto, característica inerente de uma pedagogia 

crítica (Freire, 1970) que vê o homem como ser constituído historicamente em contextos sociais, 

políticos e culturais específicos e que, ao questionar as relações de poder e opressão estabelecidas e 

mantidas pelas ideologias oficiais dominantes ao longo da história, pretende-se emancipatória e 

transformadora. 

Diante disso, conclui-se que não é qualquer tipo de reflexão que caracteriza a pedagogia crítica e 

o processo de formação de professores nela calcados. Para que o processo reflexivo venha a 

promover a re-construção ideológica e prática das ações em sala de aula, é fundamental que ele seja 
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de natureza crítica. A partir de tal proposição, a pergunta que emerge como fundamental é: quais são 

as características fundamentais de uma reflexão que se julga crítica? 

Brookfield (1995) chama a atenção para o fato de que a reflexão não é, por definição, crítica. 

Parte bastante significativa das decisões que tomamos diariamente é alvo de reflexão sem que, 

necessariamente, possam ser caracterizadas como reflexão crítica. Nas práticas educacionais é, 

segundo o autor, totalmente possível ensinar reflexivamente focando-se exclusivamente no processo 

de construção do conhecimento na sala de aula, sem que se considerem as forças, contradições e 

estruturas da sociedade mais ampla que influenciam esse processo. 

 

“Resumidamente, a reflexão se torna crítica quando tem dois propósitos distintos. O primeiro 
envolve entender como considerações de poder perpassam, moldam e distorcem os processos e as 
interações educacionais. O segundo é questionar certezas e práticas que, embora pareçam tornar a 
nossa vida profissional mais fácil, trabalham, na verdade, contra os nossos melhores interesses a 
longo prazo.” (Brookfield, 1995: 8)32  
 

Para que esses dois propósitos venham a ser alcançados no diálogo entre professor e 

pesquisador, tornando-o de fato um espaço para a reflexão crítica em relação à prática dos 

participantes33, é fundamental que as ideologias retratadas e refratadas nos enunciados do professor 

e do pesquisador sejam identificadas e que as suas relações com o contexto social, histórico e 

cultural mais amplo sejam analisadas e discutidas. Somente uma análise que ultrapasse os limites 

materiais da interação, relacionando o microcosmo da sala de aula com as variadas esferas do 

mundo social que o definem e que são, ao mesmo tempo, por ele definidas, seria, a nosso ver, capaz 

de desvelar as relações de poder, de autoridade34 enunciadas no diálogo assim como a maneira pela 

qual as ideologias do cotidiano, muitas vezes dogmatizadas como certezas em relação à prática 

pedagógica, são questionadas ou reforçadas, reafirmadas nesse diálogo. 

A sala de aula, como metaforicamente sugere Brookfield (1995), não é uma lagoa tranqüila, 

desvinculada da correnteza do rio da vida social, cultural e política. Pelo contrário, é um espaço de 

contestação, de conflito, em que as lutas por superioridade material e legitimidade ideológica 

presentes no mundo estão contidas e são reproduzidas. Estar consciente das relações de poder e das 

ideologias imbricadas nos processos educacionais ajuda-nos a perceber as forças do mundo social 
                                                
32 Tradução nossa. 
33 Referimo-nos nesse trecho à prática dos professores em sala de aula e do pesquisador como mediador do processo reflexivo, por 
entendermos o quanto é fundamental que este submeta a sua intervenção à uma constante avaliação crítica. 
34 O negrito na palavra autor pretende enfatizar a nossa interpretação em relação à concepção bakhtiniana de palavra autoritária, a 
qual se refere à palavra do autor (authoritative word) imbuída de autoridade, de dogmatismo.  
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que interferem no processo de construção do conhecimento e a dar conta das dimensões opressivas 

da nossa prática. O tornar-se consciente em relação a esses fatores é, segundo o autor, o primeiro 

passo para o desenvolvimento de um trabalho mais democrático e cooperativo com alunos e colegas 

de trabalho. 

Por ser ela mesma influenciada por relações de poder, pelos conflitos ideológicos que se 

confrontam nos discursos decorrentes das inúmeras esferas do mundo social, pelos contextos 

sociais, políticos e culturais que engendram a consciência humana, a reflexão crítica é, segundo 

Brookfield (1995), inerentemente ideológica e moralmente comprometida e, por estar ancorada em 

valores como justiça, honestidade, retidão e compaixão, tem no processo democrático sua 

representação política. 

Considerando-se que, para Brookfield & Preskill, a discussão representa uma característica 

fundamental da democracia na medida em que, sendo um processo de “dar e receber, falar e ouvir, 

descrever e testemunhar” (Brookfield & Preskill, 1999:4), ajuda a expandir os horizontes e 

desencadear o entendimento mútuo, esta é por eles defendida como um método de ensino válido e 

significativo que, além de revelar a diversidade de opiniões referentes a questões complexas, 

também permite a exploração de questões supostamente acomodadas e uma apreciação mais 

informada em relação à multiplicidade da experiência e do conhecimento humano. 

Para se tornar um método efetivamente democrático no processo de construção do 

conhecimento, é essencial que a discussão seja desencadeada de maneira crítica. Discutir 

criticamente implica repensar valores e suposições, submetendo-os a contínuos questionamentos, 

argumentos e contra-argumentos. Embora, em algumas circunstâncias, desejável, a concordância 

não representa, de forma alguma, uma necessidade na discussão crítica. Colocando-se em discussão 

as razões que determinam os conflitos de opiniões, as discordâncias e conflitos podem contribuir 

efetivamente para o processo de aprendizagem dos participantes da discussão. 

A discussão, como aponta Brookfield & Preskill (1999), só se torna efetivamente democrática ao 

criar espaço para que todos participem e ao fazer com que a participação de cada um seja valorizada 

no processo de construção do conhecimento.  Atrelada à questão da participação, propõem a noção 

de eficácia, que está implicada na idéia de que a participação de cada membro da discussão é 

igualmente importante e exerce impacto na opinião dos outros. Ao professor, na sua sala de aula, ou 

ao pesquisador, coordenador, diretor, em processos de formação de professores, cabe, portanto, criar 

contextos efetivos de participação, o que, lingüisticamente, implica fazer questionamentos, 
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parafrasear o que foi dito e relacionar a contribuição de um determinado participante com outras 

idéias já discutidas. 

Acreditamos que as concepções postuladas por Brookfield & Preskill (1999) em relação ao papel 

da discussão crítica no processo de construção colaborativa do conhecimento possam se constituir 

em um dos fundamentos para se pensar o processo de ensino-aprendizagem no diálogo professor-

pesquisador se relacionadas com as noções bakhtinianas de diálogo e dialogismo, ideologia, palavra 

autoritária e palavra internamente persuasiva.  

O diálogo, seja ele presencial ou virtual, é normalmente o contexto verbal material em que a 

discussão se realiza. Para que a discussão entre o professor e o formador crie espaços para reflexão, 

parece-nos fundamental que o dialogismo seja de fato instaurado no diálogo para que as diversas 

ideologias revozeadas nos enunciados dos participantes e contestadas por meio da palavra 

internamente persuasiva ecoem na constituição de novas identidades, levando ao engajamento 

contínuo dos participantes num processo reflexivo crítico.  

Se, por outro lado, a discussão for marcada pelo monologismo devido ao domínio absoluto da 

palavra autoritária, que não permite que outras vozes se deixem ouvir, o processo reflexivo tende a 

adquirir um caráter dogmático-religioso em que a prática torna-se subordinada a um imperialismo 

teórico que, por considerá-la e avaliá-la sob um único prisma, não tem nada de crítico na sua 

essência e, por não criar espaços para o embate, pode vir a transformar o processo pedagógico de 

formação no que Freire (1992) definiu como desesperança.  

Para engajar o outro em um processo reflexivo que vise proporcionar o desenvolvimento e 

exercício contínuo do pensamento crítico, é fundamental que o formador de professores também 

reflita criticamente sobre sua participação e intervenção no processo de formação e sobre as 

ideologias por ele defendidas, transmitidas e questionadas nas suas interações com os professores. É, 

portanto, imperativo, para que a reflexão possa de fato ser postulada como crítica, que o formador 

exercite constantemente o seu próprio pensamento crítico, que seja o que Brookfield (1987) define 

como pensador crítico. 

O pensamento crítico é visto por Brookfield (1987) como um elemento crucial na nossa vida na 

medida em que: 

 
“Ser um pensador crítico é parte do que significa ser uma pessoa em desenvolvimento, e 
desencadear o pensamento crítico é crucial para a criação e manutenção de uma democracia 
saudável. Sem o pensamento crítico, nossas relações pessoais tornam-se atrofiadas, nosso ambiente 
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de trabalho permanece organizado como  vinte anos atrás e nossos envolvimentos políticos minguam 
a ponto da total não- participação.” (Brookfield, 1987: 1)35 
 

Dado o fato de que ser um pensador crítico implica estar em desenvolvimento, o pensamento 

crítico é um processo contínuo de questionamento de valores e suposições, não podendo ser visto 

como um produto ou resultado acabado. Como ressalta Brookfield (1987), as pessoas nunca atingem 

um estado pleno de desenvolvimento do pensamento crítico. Devido a sua natureza complexa, este 

não pode ser encerrado em um estágio final e estático de desenvolvimento. Isso iria contra um dos 

princípios fundamentais que definem o pensamento crítico: o cepticismo em relação a 

reivindicações de verdades universais e explicações únicas.  

Por ser céptico no que diz respeito à existência de verdades absolutas, o pensador crítico está 

sempre disposto a reconsiderar, reavaliar e transformar seus princípios ideológicos e as apreciações 

valorativas que, calcadas nesses princípios, realiza em relação à sua vida e aos seus relacionamentos 

pessoais e profissionais. O questionamento em relação a tudo que é postulado como possibilidade 

única faz com que o pensador crítico esteja atento à existência de realidades múltiplas e ao fato de 

que o pensamento, as práticas, as estruturas e as ações humanas não podem ser compreendidas nem 

transformadas se desvinculadas do contexto em que ocorrem. 

Consciente do fato de que os valores e as ideologias que assumimos como verdades são histórica 

e contextualmente definidas, o pensador crítico desenvolve o que Brookfield (1987) classifica como 

cepticismo reflexivo, tornando-se imediatamente desconfiado daqueles que proclamam ter as 

respostas para todos os problemas da existência humana.  

No que diz respeito às práticas pedagógicas, especificamente, no nosso caso, àquelas que 

ocorrem na sala de aula de LE, é comum que os professores busquem irrefletidamente materiais que 

se propõem a tornar as aulas mais significativas, interessantes e eficientes sem levar em 

consideração o que de fato seria significativo naquela situação de ensino-aprendizagem específica. 

Essa prática irrefletida é bastante comum no que diz respeito ao uso de jogos na sala de aula de LE 

devido ao fato de que, por serem consideradas atividades meramente motivadoras, a sua utilização 

como ferramenta efetiva no processo de construção do conhecimento não costuma ser alvo de 

reflexão crítica. Engajada em um pensamento crítico contínuo em relação à transposição de jogos de 

esferas cotidianas para a sala de aula de LE, a nossa pesquisa pretende fazer da discussão um espaço 

em que o uso de jogos como ferramentas constitutivas da linguagem seja alvo de reflexão crítica. 

                                                
35 Tradução nossa. 
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Conforme aponta Brookfield (1987), o outro (educador, terapeuta, conselheiro, amigo, etc.) tem 

um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico na medida em que cria 

oportunidades para reflexão e análise, ajudando a pessoa a articular e compreender as ideologias que 

permeiam e embasam suas ações. Vemos o diálogo entre a pesquisadora e os professores como um 

contexto para reflexão sobre a ação no qual zonas de conflitos devam ser criadas de modo a incitar a 

reflexão crítica. 

A idéia do diálogo como contexto propiciador de zonas de conflito fundamenta-se na concepção 

de ZPD, já detalhada no primeiro capítulo, como palco de batalhas ideológicas onde novas pautas de 

trabalho são desenvolvidas e colocadas em discussão (Bernstein, 1993). Nesse espaço de batalhas 

ideológicas, a construção do conhecimento, atividade mediada semioticamente, ocorre em 

colaboração com o outro, definido por Vygotsky (1930, 1934) como o par mais experiente. A 

imagem que, a nosso ver, ilustra a criação de zonas de conflito na interação entre a pesquisadora e 

os professores é o espiral, pois prevê a construção do conhecimento em um conflito constante entre 

os dois níveis de desenvolvimento – o real e o proximal – podendo passar por um mesmo ponto de 

reflexão a cada nova revolução. 

Diante da discussão realizada acerca do processo reflexivo crítico, pressupõe-se que este envolve 

o questionamento, a avaliação e reavaliação das ideologias que, consciente ou inconscientemente, 

embasam nossas ações. Sem que essas ideologias sejam desveladas e tornadas alvo de reflexão, 

dificilmente os trabalhos de formação de professores propiciarão oportunidades para que práticas 

educacionais vigentes sejam reestruturadas e transformadas. Para que, ao invés de reafirmadas, as 

ideologias que perpassam os processos educacionais sejam alvo de questionamentos, avaliação e 

transformação, parece-nos crucial que a participação do formador ocorra de forma persuasiva, 

permitindo que as ideologias do cotidiano e as ideologias historicamente cristalizadas sejam trazidas 

para o diálogo e refletidas a partir de situações concretas de ensino-aprendizagem vivenciadas pelo 

professor na sua prática em sala de aula. 

Fullan (1996) sugere que o grande problema das reformas educacionais está justamente no 

fato de estas serem realizadas de cima para baixo – do alto escalão do governo ou das universidades 

para a sala de aula – sem que se criem espaços para que a experiência prática do professor torne-se 

alvo de reflexão e questionamentos. O autor propõe que o processo ocorra de forma inversa, da sala 

de aula para o sistema como um todo, argumentando que reformas mais abrangentes do sistema só 
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terão chances de ser alcançadas quando uma maior clareza e coerência forem atingidas pela maioria 

dos professores em relação às suas próprias práticas. 

Para que isso ocorra, Fullan (1996) propõe que dois conjuntos de estratégias sejam usados. O 

primeiro, denominado rede (networking), está relacionado ao envolvimento de um número 

significativo de escolas em redes de suporte, que se organizam em torno de visões e temas que 

buscam melhorias para práticas educacionais correntes. O segundo conjunto, que está mais 

intrinsecamente relacionado com a nossa proposta de trabalho, envolve duas estratégias: 

reculturação (reculturing) e reestruturação (restructuring).  “Reculturação refere-se ao processo de 

desenvolvimento de novos valores, crenças e normas” (Fullan, 1996: 422)36.  Reestruturação, por 

sua vez, relaciona-se a mudanças nos papéis, estruturas e outros mecanismos que permitirão que 

transformações ocorram. 

Pretendemos, através do diálogo com o professor, ir além da negociação e co-construção de 

significados em relação ao papel exercido pelo jogo na construção do conhecimento da LE na sua 

sala de aula. Vemos o diálogo professor-pesquisador, como um instrumento significativo para 

compreender e questionar as ideologias do professor em relação ao uso de jogos no processo de 

ensino-aprendizagem da LE. Tal compreensão parece-nos fundamental para buscar estabelecer 

coerência e conseqüentes transformações na prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Tradução nossa. 



 80

CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

1. Escolha da Metodologia 

 

Por muito tempo, as pesquisas na área de ensino-aprendizagem de línguas no Brasil, como 

aponta Moita Lopes (1996), foram caracterizadas por investigações de natureza teórico-especulativa, 

que procuravam estabelecer procedimentos para a sala de aula de língua estrangeira sem que essa se 

constituísse em objeto de investigação. Nessa tradição de pesquisa, o processo de ensino-

aprendizagem tal como ocorre na sala de aula ficava fora do alcance do pesquisador, visto que este 

se encontrava distante do contexto de ensino-aprendizagem. 

No entanto, pesquisas realizadas na última década (Telles, 1991, Gimenez, 1994, Romero, 

1998, Liberali, 1999a, Castro, 1999, Abdalla, 2002, Szundy, 2001, entre outras) apontam um 

rompimento com esse paradigma teórico-especulativo e a realização crescente de pesquisas na sala 

de aula de LE ao invés de pesquisas para a sala de aula de LE. Ao apontar as tendências de 

pesquisa em Lingüística Aplicada para o próximo milênio, Celani (2000b)  indica o crescimento de 

estudos nas áreas de ensino-aprendizagem de línguas e formação de educadores em que professores, 

alunos, pesquisadores, coordenadores, etc. engajam-se no processo de negociação de significados da 

pesquisa, tornando-se co-construtores no processo de geração de conhecimento. 

Moita Lopes (1996) sublinha que essa tendência privilegia o uso de abordagens qualitativas de 

pesquisa, de natureza etnográfica, em que o pesquisador participa ativamente no processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula, entrevistando alunos e professores, gravando as aulas em áudio e em 

vídeo, levando o professor a refletir sobre os fenômenos observados a fim de tentar descobrir: 

a) o que está acontecendo nesse contexto; 

b) como esses acontecimentos estão organizados; 

c) o que significam para alunos e professores; 

d) como essas organizações se comparam em outros contextos de aprendizagem. (Moita 

Lopes, 1996: 88) 

 

Essa tradição de pesquisa desloca o interesse tradicionalmente colocado no professor ou no 

aprendiz para a interação. Compartilhando a concepção vygotskiana de que a aprendizagem é um 
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processo histórico e cultural, vê na interação professor-aluno a maneira por meio da qual o 

conhecimento é co-construído na sala de aula. 

É na tradição delineada acima que a presente pesquisa encontra-se inserida na medida em que 

discute a construção de capacidades de linguagem mais complexas na LE através da análise da 

interação em sete jogos de linguagem propostos para três níveis distintos do processo de 

aprendizagem da LE. Além de descrever o que está acontecendo nas interações e como esses 

acontecimentos estão organizados, as interpretações e avaliações de todos os participantes, 

professores, pesquisadora e alunos, contribuem efetivamente para a construção do conhecimento na 

pesquisa. A pesquisadora procurou participar ativamente do processo de aprendizagem dos 

professores, colocando em discussão os questionamentos desencadeados no decorrer da investigação 

de forma a propiciar a reflexão teoricamente fundamentada sobre o uso de jogos como instrumentos 

didáticos em experiências concretas de ensino-aprendizagem. 

Por ter como foco não apenas a geração do conhecimento mas fundamentalmente o diálogo 

sobre o conhecimento gerado, esta pesquisa pode ser definida como pesquisa dialógica (Coulter, 

1999). O diálogo, portanto, torna-se o contexto em que os significados da pesquisa são discutidos, 

re-pensados e possivelmente reconstruídos. Como propõe Coulter (1999), a concepção bakhtiniana 

de dialogismo pode ser utilizada como alicerce para a realização de pesquisas na sala de aula que se 

preocupem efetivamente com a co-construção do conhecimento entre pesquisador e professor. Nesse 

tipo de pesquisa, professor e pesquisador engajam-se discursivamente em diálogos a fim de 

compreender o fenômeno investigado para, então, buscar transformações para práticas educacionais 

correntes. 

A intervenção do pesquisador é orientada no sentido de criar contextos para auto-reflexão, 

permitindo que os professores-participantes tornem-se agenciadores do próprio processo de 

transformação (Telles, 2002). Por entender a pesquisa com professores como criadora de contextos 

para ações colaborativas (Magalhães, 2002 e Liberali, 2002), o pesquisador abandona o seu papel de 

observador e a sua atitude de distanciamento e presumida neutralidade para interferir ativamente no 

contexto em que a pesquisa é realizada e buscar a transformação de todos os participantes 

envolvidos, inclusive a própria.  

Colaborar, conforme sublinha Magalhães (2002), não implica simetria de sentidos, idéias e 

participação. Pelo contrário, tomando como base a dialogia bakhtiniana e a compreensão do 

processo de desenvolvimento-aprendizagem vygotskiana, conflitos e questionamentos diversos são 
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considerados parte integrante da ação colaborativa entre pesquisador e professores, sendo essenciais 

para desencadear a reflexão crítica e possíveis modificações na prática. Dessa forma, a ação 

colaborativa é definida pela autora como “contextos de ação onde os participantes de uma 

interação questionam ações dos interlocutores, são questionados e, à luz das razões dos 

argumentos, retomam teorias, escolhas e compreensões que foram questionadas por um 

interlocutor” (Magalhães, 2002: 52). 

Nesse paradigma de pesquisa não se busca estabelecer verdades absolutas e generalizações, 

pois as verdades são construídas no diálogo em um contexto e espaço de tempo determinado, 

refletindo os valores, as ideologias e as práticas sociais de participantes e instituições específicas. Os 

diálogos que estabeleceram as ações colaborativas nessa pesquisa iniciaram-se antes mesmo que as 

sessões reflexivas fossem realizadas, quando pesquisadora e professores se encontravam para 

discutir o uso de jogos como instrumentos didáticos e para preparar as atividades a serem coletadas. 

É nas sessões reflexivas, contudo, que as ações colaborativas podem ser observadas de forma mais 

marcante na medida em que os diálogos ali estabelecidos buscaram questionar os valores e as 

ideologias que embasam as práticas dos professores-participantes.  

Considerando o diálogo professor-pesquisador como um contexto em que oportunidades para 

a auto-reflexão, análise crítica e transformação dos participantes (Magalhães, 1994: 71) são 

criadas, a presente investigação insere-se no paradigma de pesquisa colaborativa (Magalhães, 1994, 

2002).  

 

2. Contexto de Pesquisa 

 

Por pertencermos a uma tradição de pesquisa sócio-histórica que postula a influência exercida 

por fatores sociais, históricos e culturais no processo de construção de conhecimento na sala de aula, 

realizaremos a seguir uma descrição detalhada do contexto de pesquisa em que os dados que 

compõem o corpus do presente trabalho foram coletados. 

Buscando dar conta do primeiro preceito metodológico proposto por Bakhtin/Voloshinov para 

análise da linguagem, análise das “formas e (d)os tipos de interação verbal em ligação com as 

condições concretas em que se realiza” (Bakhtin/Voloshinov, 1929: 124), a descrição realizada a 

seguir contempla três aspectos interdependentes do contexto de pesquisa: a instituição, os 

participantes e as atividades. 
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2.1. A Instituição 

 

A instituição de ensino de LE onde ocorreu a coleta de dados para esta pesquisa integra uma 

rede de ensino de línguas que conta com mais de trezentas e cinqüenta escolas no Brasil e no 

exterior, incluindo franquias nos Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Nova Zelândia, Austrália, 

França, Itália, entre outros. Embora a Instituição também ofereça cursos de espanhol, o ensino da 

língua inglesa constitui a sua atividade central. Por atrair um número considerável de aprendizes, 

uma parcela bastante significativa de recursos materiais e humanos é investida no ensino dessa LE. 

Dentre esses recursos está o desenvolvimento de materiais, o que abrange desde os livros 

didáticos utilizados pelos alunos até jornais eletrônicos, projetos (virtuais e presenciais) e materiais 

diversos que visam manter funcionários e alunos informados sobre o que está acontecendo na 

Instituição, preparar novos profissionais e trabalhar a formação continuada dos funcionários 

existentes, incluindo-se aí diretores, coordenadores pedagógicos, professores, consultores de vendas, 

e outros. 

Certamente, esses materiais são construídos a partir dos princípios pedagógicos e profissionais 

defendidos pela instituição e, dado o seu caráter ideológico, exercem influência nas atividades 

desempenhadas tanto pelos profissionais quanto pelos alunos que, ao compartilharem ou não 

ideologicamente tais princípios, podem colaborar para manter ou transformar a identidade 

institucional. 

Para manter seus inúmeros funcionários integrados, preservando, dessa forma, os princípios 

ideológicos que orientam a sua identidade institucional, a Instituição conta com uma rede de 

formação continuada a distância e com encontros presenciais freqüentes, possibilitados pela divisão 

das escolas por áreas, de acordo com a região do Brasil onde estão localizadas. Além disso, no que 

tange à atividade pedagógica, em média a cada dois anos são realizadas conferências que reúnem 

professores e coordenadores pedagógicos de todo o país. 

A participação dos professores-participantes e da pesquisadora nessas atividades é responsável 

tanto pela trajetória quanto pelo senso de pertencimento constituído por cada um nessa Instituição, 

vista aqui como uma comunidade de prática cujas características são determinantes para a 

compreensão das interações que constituem o corpus de estudo da nossa pesquisa. 

Levando em conta o fato de que o material didático adotado e desenvolvido pela própria 

Instituição exerce uma influência bastante significativa na atividade de ensino dos professores e, 
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particularmente, na dos professores-participantes dessa pesquisa, encerraremos esta parte esboçando 

algumas características gerais desse material. 

Os livros adotados em cada estágio semestral inserem-se, segundo a própria Instituição, na 

abordagem comunicativa para o ensino de línguas, privilegiando o desenvolvimento de quatro 

competências na língua-alvo: competência lingüística, competência sociolingüística, competência 

discursiva e competência estratégica37. Pressupõe-se, portanto, que o conhecimento na sala de aula 

seja construído a partir de tarefas que promovam a interação e o engajamento discursivo na língua-

alvo em situações de fato significativas para a vida dos participantes da interação, contribuindo para 

o exercício de seus vários papéis sociais e para a conscientização em relação a tais papéis38. 

 

2.2. Os participantes 

 

Participaram da coleta de dados três professores, dois da escola de Lorena e uma da escola de 

Guaratinguetá, a pesquisadora e aproximadamente trinta e cinco alunos distribuídos em quatro 

estágios distintos do processo de aprendizagem da LE. Buscou-se, no decorrer da coleta, a 

participação ativa de todos os participantes no processo de construção do conhecimento 

desencadeado na pesquisa. Aos alunos de cada grupo foi solicitado que avaliassem os jogos de 

linguagem após a filmagem de cada atividade. Os professores tiveram acesso às avaliações dos 

alunos e à gravação em vídeo das suas aulas. A pesquisadora, por sua vez, participou do processo de 

elaboração dos jogos e realizou com os dois professores-participantes quatro sessões reflexivas 

visando a discussão teoricamente fundamentada da prática gravada. 

Como a professora de Guaratinguetá, devido a problemas de incompatibilidade de horário, não 

participou das sessões reflexivas, optamos por não incluir os dois jogos coletados no seu grupo de 

Intermediário 2 no corpus de análise. Essa decisão é justificada pela nossa percepção da relação de 

interdependência entre os dados oriundos dos vários instrumentos de coleta. Tanto os jogos filmados 

quanto os questionários respondidos pelos aprendizes integram a pauta da discussão nas sessões 

reflexivas. Logo, a não-participação da professora nas discussões impede o estabelecimento de inter-

relações entre a prática filmada e o processo reflexivo desencadeado no diálogo. 

                                                
37 Ver a esse respeito Savignon (1983) 
38 O ensino de LE como espaço para a formação cidadã faz parte da identidade discursiva desta Instituição. 
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Dada a importância que cada participante desempenhou no processo de construção de 

conhecimento da presente pesquisa, passamos a seguir a descrição sucinta desses participantes, de 

modo a contextualizar os papéis por eles desempenhados na comunidade de prática onde os dados 

foram coletados.  

 

 

2.2.1. Os professores 

 

Para identificar os professores-participantes da nossa coleta, passaremos a usar as iniciais dos 

seus primeiros nomes: a professor Fa e o professor Ce, ambos da franquia de Lorena, São Paulo. 

Os dois professores-participantes têm formação em Letras, habilitação Português e Inglês pela 

mesma Instituição de Ensino Superior, o que sugere que compartilham uma formação pedagógica 

bastante semelhante. Em 2002, ano em que se realizou a coleta de dados, Fa estava cursando o 4º e, 

portanto, último ano da faculdade, e Ce havia concluído o seu curso no ano anterior. Ao iniciarem a 

graduação, os três professores já eram considerados proficientes na língua inglesa e, portanto, a 

experiência deles em curso de idiomas iniciou-se antes que concluíssem o curso de Letras. 

O contato dos participantes com a pesquisadora é anterior ao processo de coleta de dados, visto 

que esta exerceu a função de coordenadora pedagógica nas escolas de Guaratinguetá e Lorena 

durante os anos de 2000 e 2001. Além disso, Ce e Fa foram alunos da pesquisadora na disciplina 

Língua Inglesa durante os seus cursos de graduação: Ce no 2º e 4º anos e Fa nos quatro anos da 

graduação. 

Vale esclarecer também que Fa colaborou com o processo de coleta de dados da pesquisadora 

durante a realização da sua pesquisa de mestrado, filmando as interações entre a pesquisadora e seus 

alunos em jogos de linguagem propostos pela pesquisadora para um de seus grupos de jovens 

aprendizes. Embora naquela pesquisa o foco não fosse a formação de professores, mas a observação 

da própria ação em sala de aula, Fa e a pesquisadora costumavam trocar idéias, de forma não 

sistemática, a respeito das atividades filmadas após o término de cada gravação. 

Por fim, encerrando a breve descrição dos professores, é importante informar que, após o início 

do doutorado da pesquisadora, o professor Ce assumiu a orientação pedagógica na escola de Lorena. 

Acreditamos que os fatos brevemente relatados acima, parte do contexto extraverbal no qual as 

interações estão situadas, são fundamentais para a compreensão das relações e, conseqüentemente, 
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do processo de construção do conhecimento no contexto verbal em que professores, alunos e 

pesquisadora interagem. 

 

 

2.2.2. Os alunos 

 

Considerando o nosso objeto de estudo e o número de alunos que participaram da coleta de 

dados, uma descrição detalhada de cada aluno, além de exaustiva, não faz parte do escopo desta 

pesquisa. Assim, apontaremos em linhas gerais algumas características capazes de identificar os 

alunos-participantes como um todo, ou seja, sem que nos detenhamos em características ou estilos 

de aprendizagem individuais. 

Conforme já mencionado, participaram da coleta de dados para a presente pesquisa cerca de 

vinte e oito alunos distribuídos em três estágios distintos da aprendizagem da LE39: Básico I, Básico 

III, e Intermediário IV40, correspondentes ao primeiro, segundo e quarto ano de estudo da LE, 

respectivamente. 

Todos esses alunos estavam cursando estágios desenhados pela Instituição para adolescentes a 

partir dos 13 anos e adultos em geral. Dado o número de estágios, a faixa etária dos alunos varia de 

adolescentes a adultos, sendo que a grande maioria constitui-se de adolescentes cursando o Ensino 

Médio e estudantes universitários. Levando-se em conta o perfil da própria Instituição e o público-

alvo para quem desenha e vende seus cursos, é possível sugerir que os participantes desta pesquisa 

enquadram-se no perfil da classe média e classe média alta brasileira.  

Esperam, em geral, que o curso capacite-os a usar a LE para falar, ouvir, ler e escrever, mas, 

dentre todas a habilidades, há uma considerável expectativa em relação ao desenvolvimento da 

habilidade oral, o que, a nosso ver, deve-se ao tipo de propaganda realizada no Brasil pelas escolas 

de língua em geral e por esta Instituição em particular. 

 

 

 

 

                                                
39 Pelas razões já expostas, os alunos do Intermediário 2 da professora de Guaratinguetá não estão somados nesse total. 
40 Embora a Instituição divida seus estágios em Básico, Intermediário e Avançado, estes recebem nomes próprios que não estão 
sendo usados nesta pesquisa por questões éticas, visto que os mesmos tornariam possível a imediata identificação da Instituição.  
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2.2.3. A pesquisadora 

 

Como é esperado em uma pesquisa que se define como dialógica (Coulter, 1999) e colaborativa 

(Magalhães, 1994), a pesquisadora (P) buscou participar ativamente do processo de construção do 

conhecimento decorrente da pesquisa, elegendo o diálogo com os professores nas sessões reflexivas 

como espaço para reflexão sobre a prática em sala de aula no que diz respeito aos jogos de 

linguagem filmados. 

Por acreditarmos que os diferentes papéis que desempenha nas várias comunidades de prática a 

que pertence são determinantes na constituição de suas múltiplas identidades e, conseqüentemente, 

no processo de construção do conhecimento desencadeado no diálogo com os professores, 

descreveremos brevemente a participação da pesquisadora nas duas comunidades de prática que 

vemos como fundamentais para a compreensão das ideologias expressas nos seus enunciados 

durante as sessões reflexivas realizadas com os professores Ce e Fa. 

A história da pesquisadora na Instituição onde os dados foram coletados iniciou-se em 1995, 

quando cursava o último ano da graduação em Letras na mesma faculdade onde Ce e Fa estudaram. 

Ao iniciar o mestrado em 1998, já vinha trabalhando nessa Instituição há três anos, e a constatação, 

baseada na sua prática com grupos de crianças entre 7 e 11 anos, do papel relevante desempenhado 

por jogos no processo de ensino-aprendizagem nesses grupos levou-a a escolher o processo de 

construção do conhecimento desencadeado nos jogos como objeto de estudo da sua pesquisa de 

mestrado. 

Em 2000, assumiu a orientação pedagógica das escolas de Guaratinguetá e Lorena, cargo que 

ocupou por um ano e três meses, encerrando o seu vínculo com essas Instituições para o início do 

doutorado. Embora não exercesse mais nenhum cargo na Instituição durante o processo de coleta de 

dados, essa experiência de seis anos, especialmente o relacionamento estabelecido com os 

participantes durante o período em que foi responsável pela coordenação das duas escolas, parece-

nos central para uma interpretação de cunho sócio-histórica dos dados que compõem o nosso corpus. 

  A outra comunidade de prática a que nos referimos é o Programa de Lingüística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, comunidade de que a 

pesquisadora vem participando desde o início do seu mestrado em 1998. O pertencimento a essa 

comunidade e o engajamento nas várias atividades que tal pertencimento possibilita implicam um 

olhar específico para o processo de ensino-aprendizagem, de constituição da linguagem e, 
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fundamentalmente, uma reflexão ininterrupta sobre tais processos e sobre a própria ação para 

desencadear transformações ou contribuir para a manutenção de práticas pedagógicas vigentes. Esse 

olhar particular, fundamentado pelo que Bakhtin/Voloshinov (1929) definem como ideologias 

historicamente cristalizadas, é certamente determinante no diálogo pesquisadora-professores e na 

sua participação durante todo o processo de coleta de dados desta pesquisa. 

 

 

2.3. Os Jogos41 

 

No decorrer do primeiro semestre de 2002, foi coletado um total de onze jogos em quatro 

estágios distintos da aprendizagem da LE: três no Básico 1, três no Básico 3, dois no Intermediário 2 

e três no Intermediário 4. Dos onze jogos gravados em áudio e vídeo, selecionamos sete para a 

análise de dados. Pelas razões já especificadas, os jogos coletados no Intermediário 2 não integram o 

corpus de análise. A seleção dos jogos nos grupos de Fa e Ce foi realizada levando-se em 

consideração as capacidades de linguagem em construção. Portanto, dada a maior variedade de 

capacidades constituídas nos jogos do Intermediário 4, todos os jogos coletados nesse estágio foram 

selecionados para análise. 

Conforme já discutido, o jogo utilizado como instrumento de ensino-aprendizagem na sala de 

aula de LE possui, para nós, dois níveis interdependentes, sendo que primeiro constitui o nível da 

atividade do jogo propriamente dita e o segundo corresponde ao jogo de linguagem que ocorre no 

jogo. Nesse sentido, a atividade do jogo representa o contexto físico que propicia o engajamento dos 

jogadores em jogos de linguagem variados. O quadro a seguir ocupa-se somente do primeiro nível, 

já que os jogos de linguagem serão especificados nos procedimentos de análise. 

 
Jogo Procedimentos 

Básico 1 – Prof. Ce 
Jogo da Memória  Divisão da turma em quatro grupos e de cada grupo em pares. 

 Distribuição de um set de cartas para cada grupo com imagens de profissionais 
específicos (médico, engenheiro, etc.) e os cartões de visita desses profissionais. 

 Após encontrar o par correspondente, ou seja, o profissional e seu respectivo 
cartão de visita, cada dupla usa o cartão de visitas para fazer perguntas sobre 
aquele profissional. 

Super Trunfo  Divisão dos alunos em dois grupos. 
 Distribuição de um set de cartas para cada grupo com personagens fictícios e 

informações sobre nome, telefone, endereço, nacionalidade, características pessoais e 

                                                
41 Ver anexos 1 a 7. 
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rotina de cada personagem, sendo que um nº de pontos determinado foi atribuído a 
cada informação. 

 Um aluno do grupo escolhe apenas um item, e o restante faz a mesma pergunta, em 
sentido horário. Aquele que tiver a maior pontuação atribuída ao item, fica com todas 
as cartas. 

 Ganha o jogo quem, ao final, ficar com todas as cartas. 
Básico 3 – Prof. Fa 

Jogo de Tabuleiro  Divisão dos alunos em dois grupos de 4 e de cada grupo em duas duplas. 
 Cada grupo recebeu um tabuleiro composto de role plays e situações na LE, figura 

de lebres e tartarugas. 
 Ao parar em uma casa com role play ou situações, a dupla simula um diálogo na 

LE. Se pararem na tartaruga perdem a vez e na lebre jogam novamente. 
 Ganha o jogo a dupla que primeiro chegar no fim do tabuleiro. 

Superlative Quiz  Divisão dos alunos em dois grupos de 4. 
 Dois conjuntos de cartas: um relacionado à experiência e o outro a conhecimentos 

gerais, em cores diferentes. 
 As cartas foram misturadas de modo que os alunos, ao tirarem as cartas, tivessem 

como opção escolher apenas o tópico: experiência ou conhecimentos gerais e não 
a situação. 

 Ao tirar uma carta um grupo faz uma pergunta para o outro usando o superlativo. 
 Ganha o jogo o grupo que responder ao maior número de perguntas corretamente. 

Intermediário 4 – Prof. Ce 
Jogo do Mico  Seis alunos jogando individualmente em sentido horário. 

 Distribuição de um número de cartas iguais entre os alunos com problemas/fatos 
na LE. 

 As cartas estão em duplicidade e cada situação é identificada por uma cor 
diferente, com exceção de uma que não tem par. 

 Os alunos abaixam os pares que possuem, apresentam e discutem o 
problema/situação. 

 Ganha o jogo quem ficar sem nenhuma carta, e perde aquele que ficar com a única 
carta sem par, quecorresponde ao mico. 

RPG (Role Playing Game)  Criação de uma história misteriosa. 
 Cada um dos três alunos escolhe um personagem cujo objetivo é ajudar a 

desvendar o mistério e preenche um cartão com as características do seu 
personagem. 

 Cada cartão tem um espaço para marcar a pontuação, levando-se em conta três 
habilidades: Social Ability, Deduction, Intelligence. 

 À medida que o professor narra a história, é atribuída uma função a cada 
personagem relacionada ao contexto da história e, de acordo com o desempenho e 
a natureza da função, marca-se um determinado nº de pontos em uma das 
habilidades; 

 O mistério é desvendado no final da história, e o ganhador é aquele com a maior 
soma de pontos nas três habilidades. 

Jogo de Tabuleiro 
(Mesmo tabuleiro do jogo do 
Intermediário II) 

 Três alunos jogando individualmente. 
 Cada aluno anda no tabuleiro da seguinte forma: 

o Parando nas casas com ícones de carta, pegam uma carta da mesa e fazem o 
role play e/ou discutem o tópico proposto na LE com o colega; 

o Nas casas identificadas como Free Conversation, conversam sobre o que 
quiserem; 

o Nas casas sinalizadas STOP, perdem uma rodada e GO, jogam novamente; 
 Ganha o jogo o aluno que alcançar primeiro a casa THE END, o fim do tabuleiro. 

 
Quadro 1 – Jogos e procedimentos 
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2.4. As sessões reflexivas 
 
 
As quatro sessões reflexivas com os professores Fa e Ce foram realizadas no segundo semestre 

de 2002, após o término da filmagem dos jogos. Embora os participantes tenham tentado negociar 

horários para que as filmagens e sessões ocorressem paralelamente, os freqüentes encontros para 

preparação e discussão dos jogos somados à incompatibilidade de horários dos participantes não 

permitiram que ambas fossem realizadas concomitantemente.  

Pensadas como contextos em que oportunidades são criadas para negociação e construção de 

significados sobre a prática em colaboração com um pesquisador externo, as quatro sessões 

reflexivas são dialogadas, caracterizando-se como sessões de discussão no sentido proposto por 

Magalhães (2002). Para cada sessão, foi solicitado aos professores que assistissem à filmagem da 

própria aula e lessem um ou mais textos teóricos. Fundamentada na sua interpretação das práticas 

coletadas e dos pressupostos teóricos discutidos nos textos sugeridos, a pesquisadora preparou 

atividades42 para orientar a discussão em cada uma das sessões. 

Enquanto as três primeiras sessões objetivaram a discussão dos três jogos coletados nas aulas de 

Fa e Ce, a última teve como propósito criar possibilidades para a rediscussão de alguns 

posicionamentos expressos pelos professores na primeira e segunda sessão. Para tal, a quarta sessão 

foi organizada pela pesquisadora na forma de um jogo de tabuleiro. Conforme andavam no 

tabuleiro, Fa e Ce viravam cartas com transcrições de alguns dos seus enunciados e eram chamados 

a repensá-los, rediscuti-los, reconstruí-los. 

 

3. Procedimentos de Coleta 

 

A coleta de dados para a presente pesquisa ocorreu de fevereiro a novembro de 2002, e quatro 

instrumentos de coleta distintos foram utilizados.  

O quadro abaixo especifica o objetivo de cada um dos instrumentos, a quantidade coletada e o 

recorte para análise de dados. 

 

 

 

                                                
42 Ver anexos 8 a 11. 
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Instrumentos Objetivo(s) Outras especificações Nº 
Coletado 

Utilização 
na análise

Entrevistas •  levantar as ideologias dos 
participantes em relação ao uso 
de jogos na sua sala de aula. 
 

•  realizadas antes do início da 
coleta dos jogos; 
•  compostas por perguntas 
abertas; 
•  gravadas em áudio. 

3 Não 

Jogos •  compreender o processo de 
construção do conhecimento no 
que se refere à constituição de 
capacidades de linguagem mais 
complexas; 
•  tornar-se alvo de discussão nas 
sessões reflexivas. 

•  coletados no 1º semestre de 
2002; 
•  gravados em vídeo e áudio. 

11 7 

Questionários •  verificar a percepção do aluno 
em relação ao seu processo de 
aprendizagem no jogo e ao papel 
da interação com os colegas e 
com o professor nesse processo. 

•  respondidos logo após a 
filmagem de cada jogo. 

77 52 

Sessões 
Reflexivas 

•  discutir e interpretar questões 
referentes à prática de forma 
teoricamente fundamentada. 

•  sessões dialogadas entre a 
pesquisadora (P) e os 
professores-participantes (Fa e 
Ce); 
•  realizadas no 2º semestre de 
2003; 
•  em média duas horas de 
duração cada; 
•  gravadas em áudio. 

4 4 

Quadro 2 – Instrumentos de Coleta 
 

Apesar de não integrarem o corpus final de análise, as três entrevistas com os professores-

participantes foram transcritas na íntegra, e as observações resultantes da análise dos dados oriundos 

desse instrumento em vários momentos da pesquisa influenciaram o processo de coleta dos jogos, a 

elaboração das sessões reflexivas e as discussões delas decorrentes. Dado o foco da nossa pesquisa 

em compreender o processo de construção de conhecimento nos jogos e o processo reflexivo 

desencadeado no diálogo com a pesquisadora, optamos por não incluir a análise das entrevistas na 

discussão dos dados. 
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4. Procedimentos de Análise 

 

A discussão dos dados nos capítulos V, VI e VII buscou responder a quatro perguntas de 

pesquisa, sendo que as duas primeiras tratam do processo de construção de conhecimento nos sete 

jogos selecionados para análise, a terceira tem como foco a percepção dos alunos em relação aos 

jogos e a última pretende dar conta do processo reflexivo decorrente do diálogo entre a pesquisadora 

e os dois professores-participantes.  

O quadro abaixo relaciona as perguntas de pesquisa com as categorias de análise. 

 

Perguntas Categorias de análise 
Que jogos de linguagem podem ser observados 
nas interações analisadas? 

•  jogos de linguagem  

Como esses jogos de linguagem levam à 
construção de capacidades de linguagem mais 
complexas nos três estágios de aprendizagem da 
LE ? 

•  capacidades de linguagem  
•  funções da linguagem: campo, modo e tenor 
•  relações sintagmáticas e paradigmáticas 
•  modalizações 

Como os aprendizes percebem a contribuição do 
jogo para o processo de aprendizagem? 

•  processos mentais (memorizar, revisar, pensar, 
etc.) 
•  escolhas lexicais 
•  modalizações 

Como o diálogo com a pesquisadora leva os 
professores-participantes a refletirem sobre a 
própria prática no que se refere ao uso de jogos? 
 

•  ideologias do cotidiano 
•  ideologias historicamente cristalizadas 
•  discurso autoritário 
•  discurso internamente persuasivo 
•  relação de implicação e disjunção 
•  escolhas lexicais 
•  modalizações 

Quadro 3 – Relação Perguntas X Categorias de Análise 
 

Relacionadas as perguntas com as categorias de análise, passamos a seguir a descrição mais 

detalhada dos procedimentos de análise, levando em consideração os três focos contemplados pelas 

perguntas: construção do conhecimento, percepção do aprendiz e diálogo pesquisadora-professores. 

 

4.1.  A construção do conhecimento nos jogos 
 

A fim de descrever o processo de construção do conhecimento da LE nos sete jogos que 

compõem o nosso corpus, categorizamos as interações de acordo com os jogos de linguagem 



 93

decorrentes do jogo e com as capacidades de linguagem em constituição na interação. A 

categorização realizada fundamenta-se nos pressupostos de jogos de linguagem (Wittgenstein, 1953) 

e sua aplicação em estudos sobre o processo de constituição de LM (Bruner, 1975, Lier, 1985, Rojo, 

1999a, 1999b, 2001) e no de capacidades de linguagem postulado por Dolz e Schneuwly (1996). 

Enquanto o construto de jogos de linguagem permitiu que as interações nos jogos fossem 

classificadas a partir de seus aspectos tipológicos, o de capacidades de linguagem possibilitou a 

identificação das capacidades lingüístico-discursivas em construção nos sete tipos de jogos de 

linguagem identificados. Assim, por exemplo, nos jogos de nomear, a capacidade de linguagem 

dominante seria a nomeação de objetos lingüísticos específicos na LE, e nos jogos de argumentar as 

capacidades em foco seriam a exposição, sustentação e refutação de tomadas de posição. 

O quadro abaixo indica os jogos de linguagem encontrados no corpus e as capacidades de 

linguagem dominantes em cada dos sete tipos de jogo de linguagem. 

 

Jogo de linguagem 
(Aspecto tipológico) 

Capacidade(s) de linguagem dominante(s) 

NOMEAR Nomeação de objetos lingüísticos variados na LE. 

RELATAR Relato de experiências vividas. 

EXPOR Exposição oral de vários tipos de saberes. 

ARGUMENTAR Exposição, sustentação e refutação de tomadas de posição. 

INFERIR Inferências sobre pessoas, fatos, situações, etc. 

Descrição de pessoas e objetos. 

Descrição de ações: rotina, necessidade, etc. 

 

DESCREVER 

Descrição de instruções e prescrições diversas. 

NARRAR Narrativa de enigma. 

Quadro 4 – Capacidades de linguagem dominantes nos jogos de linguagem43 
 

Para a análise da materialidade lingüística das interações, recorremos a alguns postulados da 

lingüística sistêmico-funcional. Com base no pressuposto de que as inúmeras funções que 

desempenhamos com a linguagem são influenciadas pelo contexto sociocultural e pelos nossos 

papéis e expectativas tanto em relação a esse contexto quanto à situação imediata em que a interação 

ocorre (Halliday, 1994, Eggins, 1994), buscamos, em alguns construtos da lingüística sistêmico-

                                                
43 Uma versão mais detalhada desse quadro com exemplos recortados do corpus e estruturas lingüístico-discursivas características 
de cada jogo de linguagem, ver Capítulo V, páginas 100 e 101. 
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funcional, ferramentas que nos ajudassem a compreender os significados construídos e negociados, 

bem como as relações desses significados com o uso da linguagem em possíveis situações da vida 

cotidiana.  

Os principais construtos utilizados e seus respectivos objetivos foram: 

 

• significados experenciais (campo), interpessoais (tenor) e textuais (modo): 

comparar, relacionar ou diferenciar as interações e o relacionamento estabelecido entre os 

interagentes com prováveis situações da vida cotidiana. 

• relações sintagmáticas e paradigmáticas: 

discutir o caráter mais ou menos formatado do jogo de linguagem e, conseqüentemente, a 

maior ou menor possibilidade de escolha propiciada ao aluno. 

• modalidade, adjuntos e qualificativos: 

identificar as diferentes estruturas modalizadas e operadores modais utilizados pelos alunos 

para expressar diferentes atitudes e julgamentos na LE no decorrer do jogo de linguagem. 

 

Parece-nos importante enfatizar que os construtos da lingüística sistêmico-funcional 

selecionados para análise dos diversos instrumentos de coleta (jogos, questionários e sessões 

reflexivas) não se constituem em categorias de análise centrais. Foram utilizados para análise da 

materialidade lingüística das interações com o intuito de elucidar e ilustrar as categorizações 

realizadas. Da mesma forma que escolhemos a lingüística sistêmico-funcional, quaisquer outros 

construtos lingüísticos que têm como primordial o caráter social da linguagem poderiam ter sido 

empregados para análise da materialidade lingüística. A escolha da lingüística sistêmico-funcional 

justifica-se pelo possível diálogo entre seus construtos e o paradigma sócio-histórico de pesquisa 

aqui privilegiado, pela nossa familiaridade com a teoria e pela influência por ela exercida no 

contexto em que os dados foram coletados44. 

 

 

 

 

                                                
44 É sabida a influência exercida pelos preceitos da lingüística sistêmico-funcional nas abordagens comunicativas para o ensino de 
LE. 
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4.2. As percepções dos alunos sobre o processo de aprendizagem nos 

jogos 
 

Recorremos mais uma vez aos postulados da lingüística sistêmico-funcional para a análise da 

materialidade lingüística das respostas dos alunos aos questionários. Para interpretar as avaliações 

realizadas, buscamos discutir os significados expressos por meio de: 

• escolhas lexicais: 

identificar as percepções dos alunos sobre o jogo e o jogo de linguagem por meio dos 

qualificativos e substantivos por eles utilizados para o estabelecimento de avaliações 

apreciativas. 

• processos mentais: o treinar, o revisar, o pensar e o refletir: 

compreender o que pensam e sentem (Halliday, 1994 e Eggins, 1994) em relação ao papel 

dos jogos no próprio processo de aprendizagem.  

• modalidade: 

observar as atitudes e tomadas de posições expressas nas formas modalizadas utilizadas. 

 
4.3. O processo reflexivo no diálogo entre pesquisadora e professores 

 

O processo reflexivo construído no diálogo entre a pesquisadora (P) e os professores (Fa e Ce) é 

analisado à luz de concepções sócio-históricas da linguagem provenientes da teoria da enunciação 

bakhtiniana. Para interpretar os significados negociados nas discussões entre P, Fa e Ce, recorremos 

fundamentalmente às noções de: 

• ideologias do cotidiano: 

compreender as apreciações valorativas expressas pelos professores com base essencialmente 

no conhecimento intuitivo da prática, ou seja, a partir do julgamento não sistemático (não 

embasado por teorias diversas) das experiências vivenciadas em sala de aula no papel de 

professor ou de aprendiz. 

• ideologias historicamente cristalizadas: 

discutir como as ideologias historicamente cristalizadas presentes nos textos lidos assim 

como aquelas que embasam o processo formativo dos participantes entram na pauta da 

discussão para que interpretações e avaliações sobre a prática cotidiana sejam construídas. 
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• discurso autoritário e discurso internamente persuasivo: 

avaliar as intervenções da pesquisadora (P) no diálogo, as possibilidades de participação e 

reflexão por ela propiciadas.  

A ordem metodológica para análise das interações que procuramos seguir é aquela proposta por 

Bakhtin/Voloshinov: 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas em que se 

realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita com a 

interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos de fala na vida e na 

criação ideológica que se prestam a uma determinação da interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística habitual. 

(Bakhtin/Voloshinov, 1929: 124) 

Por entendermos que esses não se constituem em processos metodológicos estanques, 

procuramos estabelecer a sua inter-relação na análise a fim de compreender os conhecimentos co-

construídos no diálogo entre P, Fa e Ce. Para o exame das formas da língua, buscamos ferramentas 

em construtos da lingüística sistêmico-funcional, em particular nas questões de modalidade e 

escolhas lexicais, e na noção de implicação e disjunção proposta por Schneuwly (1988). 

 

5. Confiabilidade 

 

Como sublinham Cole e Knowles (1993), as pesquisas sobre ensino-aprendizagem e formação 

de professores vêm sofrendo mudanças conceptuais e metodológicas consideráveis nas últimas 

décadas. Ao invés de se situarem na tradição positivista, os estudos envolvendo professores e o 

processo de ensino-aprendizagem têm se pautado cada vez mais em paradigmas de cunho 

interpretativista refletidos em abordagens fenomenológicas, hermenêuticas e interacionistas.  

Enquanto pesquisadores em tradições mais positivistas são orientados por princípios de 

objetividade, distanciamento e realizam estudos em que as variáveis de situações experimentais são 

manipuladas com o intuito de testar hipóteses e estabelecer generalizações explanatórias, aqueles 

orientados por paradigmas humanistas vêem-se como participantes da situação investigada e 

assumem que seus valores e crenças exercem um papel importante na forma como fazem pesquisa 

(Edge e Richards, 1998). 
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“Eles (pesquisadores em paradigmas humanistas) assumem que há diferentes versões de verdade e 

realidade, dependentes da perspectiva, que a experiência não pode ser compreendida quando 

dividida em pedaços, e que a causalidade representa um conceito insuficiente para ajudar a entender 

como situações humanas se desenvolvem. Uma compreensão profunda, intersubjetiva de uma 

situação particular é o resultado esperado do seu trabalho.”45 (Edge e Richards, 1998: 336) 

 

Essa compreensão profunda e intersubjetiva do processo de construção de conhecimento e de 

reflexão nas interações analisadas é justamente o resultado que esperamos alcançar com o presente 

estudo. A nossa opção por paradigmas humanistas e abordagens metodológicas interacionistas deve-

se ao fato de compartilharmos com Cole e Knowles (1993) as percepções de que: 

• a prática de cada professor é idiossincrática, a expressão particular de uma maneira de ser, 

saber e fazer, modelada e informada por eventos e experiências sociais; 

• o caráter a-histórico, descontextual e impessoal de abordagens tradicionais de pesquisa, 

alheio à complexidade e exigências da prática em sala de aula e da vida dos professores, não 

parece contribuir para informar o desenvolvimento profissional dos professores envolvidos. 

 

Edge e Richards (1998) sugerem que três questões sejam endereçadas para discutir a validade e 

confiabilidade de pesquisas inseridas na tradição defendida acima. São elas questões de: 

 

• Posição: em que tradição de pesquisa o pesquisador deseja ser avaliado? 

Conforme já discutido, essa pesquisa pretende-se dialógica (Coulter, 1999) e colaborativa 

(Magalhães, 1994 e 2002), estando voltada principalmente aos interesses da comunidade 

discursiva inserida ou interessada nesses paradigmas. 

• Voz: a quem foi dado espaço para se colocar na pesquisa? 

Fundamentada nas concepções bakhtinianas de diálogo e dialogismo, a pesquisa foi 

construída levando-se em consideração as perspectivas de alunos, professores e pesquisadora 

em relação ao fenômeno investigado, e os diálogos entre essas diferentes perspectivas 

influenciaram tanto o processo reflexivo dos professores e da pesquisadora quanto a análise e 

apresentação dos dados. 

                                                
45 Tradução nossa. 
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• Representação: qual a forma de discurso escolhida para apresentar os resultados? 

Os resultados são apresentados em consonância com a perspectiva sócio-histórica de 

linguagem privilegiada, ou seja, as interações são discutidas e analisadas levando-se em 

consideração a situação imediata de produção, o contexto social mais amplo e a 

materialidade lingüística dos enunciados. 

 

Além das questões endereçadas acima, outros procedimentos garantem a confiabilidade dos 

resultados apresentados: 

 

• utilização de quatro instrumentos de coleta distintos e estabelecimento de diálogos entre 

os dados oriundos de três desses instrumentos: jogos, questionários e sessões reflexivas 

na análise; 

• transcrição na íntegra dos jogos selecionados para análise e das sessões reflexivas; 

• apresentação detalhada dos procedimentos de coleta e análise; 

• discussão dos resultados em encontros de orientação e em grupos de discussão com 

colegas pesquisadores. 

 

Tendo especificado a Metodologia escolhida, o contexto de pesquisa, os procedimentos de coleta 

e análise dos dados e endereçado questões referentes à confiabilidade do trabalho, passamos, nos 

próximos três capítulos, à discussão dos resultados de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 99

CAPÍTULO V 

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NOS JOGOS 

 

A discussão sobre o processo de construção do conhecimento da LE neste capítulo pretende 

responder a duas perguntas de pesquisa: 

 

• Que jogos de linguagem podem ser observados nas interações analisadas? 

• Como esses jogos de linguagem levam à construção de capacidades de linguagem mais 

complexas nos três estágios de aprendizagem da LE? 

 

Para responder a essas perguntas, a discussão que se segue está dividida em duas partes inter-

relacionadas.  

Na primeira, as categorias utilizadas para classificar os diferentes jogos de linguagem e as 

capacidades lingüísticas em constituição são elucidadas, e o percentual de distribuição dos jogos de 

linguagem no corpus é apresentado.  

A segunda, por sua vez, tem como foco as capacidades de linguagem em constituição nas 

interações e o grau de complexidade dessas capacidades nos três diferentes estágios da 

aprendizagem da LE em que os jogos foram coletados.  

 

1. Os jogos de linguagem 

 

A fim de compreender como os alunos engajam-se discursivamente em jogos de linguagem mais 

complexos conforme o conhecimento do objeto lingüístico em constituição, isto é, da própria LE 

aumenta e as tarefas propostas no jogo tornam-se, conseqüentemente, mais elaboradas, 

consideramos fundamental delimitar uma categoria de análise que nos permitisse classificar os jogos 

de linguagem encontrados no nosso corpus. 

Para tal, buscamos fundamentos em dois pressupostos teóricos básicos: 

 

a) na concepção de jogos de linguagem proposta por Wittgenstein (1953) e sua aplicação em 

estudos sobre o processo de constituição de LM por Bruner (1975), Lier (1985) e Rojo 

(1999a, 1999b e 2001);  
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b) na noção de capacidades de linguagem postulada por Dolz e Schneuwly (1996) em sua 

proposta de agrupamentos de gêneros para o ensino de LM. 

 

Acreditamos que essas duas concepções, discutidas detalhadamente no Capítulo 1, além de 

coerentes com a perspectiva sócio-histórica da linguagem e do processo de ensino-aprendizagem 

privilegiada na presente pesquisa, são mutuamente complementares na medida em que a primeira 

aponta os aspectos tipológicos do jogo de linguagem e a segunda especifica as funções sociais da 

linguagem dominantes em cada um desses aspectos.   

Dessa forma, a classificação dos jogos de linguagem em jogos de nomear, relatar, expor, 

argumentar, inferir, descrever e narrar pretende apontar as capacidades de linguagem em 

constituição nas interações, conforme ilustrado no quadro abaixo: 

 

Jogo de 
linguagem 
(Aspecto 

tipológico) 

Capacidade de 
linguagem 
dominante 

Exemplo Estruturas lingüísticas 
características 

 
NOMEAR 

 
Nomeação de objetos 
lingüísticos variados na 
LE. 

Le: Eu pergunto”‘What’s your name?”’ 
Da: My name’s Melissa Melborne. 
Le: What do you do? 
Da: I’m a medical doctor. 

♦ interrogativas e declarativas 
formatadas para pedir e dar 
informações sobre nome, endereço, 
profissão e telefone; 
 
♦ léxico e numerais necessários 
para fornecer essas informações. 

 
RELATAR 

 
Relato de experiência 
vivida. 

El: My father used to work while my 
mother… 
Fa: To clean the house. 
El: cleaned the house. Como é que eu 
falo prá minha avó? 

♦ declaratives no passado simples; 
 
♦ used to; 
 
♦ superlativo. 

 
EXPOR 

 
Exposição oral de vários 
tipos de saberes. 

Da (Lendo): “The formula of magazines 
like Caras or Contigo is made of death, 
sickness, divorce or crime.” É… it has 
been stated that the formula of 
magazines like Caras or Contigo is 
made of death, divorce… 

♦ declarativas no presente, passado 
e passado perfeito; 
 
♦ superlativo. 

 
ARGUMENTAR 

 
Exposição, sustentação 
e refutação de opiniões. 

Thi: Unless the readers of these these 
magazines choose better the... their 
magazines, é… we will have é… terrible 
things to read. 
Ce: Good, good! Very good! Comment. 
Da: Yes, if they don’t say which topics 
they want to read, it will always be the 
same. 

♦ conjunções unless e if para 
expressar condições; 
 
♦ declarativas no presente; 
 
♦ formas modalizadas diversas. 

 
INFERIR 

Inferência sobre 
pessoas, fatos, situações, 
etc. 

Da: The curator is a possible é… 
suspect because he is the responsible 
for that area, for the security. 

♦ declarativas no presente; 
 
♦ modais (can, must, etc.). 
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Jogos de Linguagem

26%

8%

14%
15%

4%

21%

12%
nomear
relatar
expor
argumentar
inferir
descrever
narrar

 
DESCREVER 

 
Descrição de pessoas e 
objetos. 

Ma:Hum...  what are you like? 
Pri: I’m ge… 
Ce: I’m generous. 
Pri: generous. What are you like? 

♦ interrogativas e declarativas 
formatadas (Básico 1) ou 
modalizadas (Interm. 4) para pedir e 
dar descrições; 
 
♦ qualificativos diversos. 

 De ações: rotina, 
necessidade, etc. 

Pri:  Então pode ser what do you do on 
weekdays? 
Le: I’m work in a big company. 

♦ interrogativas e declarativas no 
presente. 

 De instruções e 
prescrições diversas. 

Ra: To get good paying jobs people 
have have to… 
Ce: People are supposed to… 

♦ estruturas modalizadas para 
expressar necessidade e prescrição 
de ações. 

 
NARRAR 

 
Narrativa de Enigma. 

Ce: (…) (Reading) “It’s a Sunday 
morning. The telephone rings at the 
lieutenant office. At the same time, 
other telephones are ringing: the 
reporter’s, the…, in this case, the spy’s 
and the detective’s “. 

♦ declarativas no presente e 
passado. 
 
♦ discurso indireto. 

Quadro 5 – Jogos de linguagem: aspectos tipológicos, capacidades de linguagem  
+ estruturas lingüísticas 

 

O quadro sugere que as sete atividades que estamos analisando são constituídas por sete 

capacidades de linguagem dominantes que, por sua vez, implicam o uso da LE para a realização de 

diferentes funções e, portanto, para a construção e negociação de significados variados na língua-

alvo. Determinado aspecto como nomear, descrever, inferir, vai predominar no jogo de acordo com 

o propósito do professor ao preparar a atividade, com o conhecimento por parte do aprendiz do 

objeto lingüístico em constituição e, logicamente, com a situação proposta na atividade para a 

utilização da LE.  

A combinação dos fatores mencionados acima permite que um único jogo seja constituído por 

jogos de linguagem diversos, levando à constituição de várias das capacidades de linguagem 

descritas no quadro. O levantamento dos diferentes jogos de linguagem presentes no nosso corpus 

deu origem ao gráfico abaixo.  

 
 
 
 
 

 
 
Figura 1: Porcentagem dos jogos de linguagem 
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Jogos de Linguagem - Básico 1

81%

19%

nomear
descrever

Esse gráfico foi gerado a partir do levantamento do número de interações durante os jogos nas 

quais a capacidade de linguagem dominante46 fosse a nomeação de objetos lingüísticos variados na 

LE, o relato de experiências vividas, a apresentação, sustentação e refutação de opiniões e 

argumentos, entre outras. Observa-se que os jogos de nomear e descrever são os predominantes no 

corpus, seguidos pelos jogos de argumentar, expor, narrar, relatar e inferir. Vale salientar que, 

embora ocupem uma porção significativa do gráfico – 15%, os jogos de narrar, referentes à narrativa 

de enigma no Role Playing Game jogado no Intermediário 4, estão presentes apenas nos enunciados 

do professor que narra a história da qual cada aluno participa como um personagem específico.  

Apesar da nomeação, conforme sugere o primeiro gráfico, ocupar uma parcela bastante 

significativa no total dos jogos de linguagem presentes no corpus, chegamos a porcentagens 

consideravelmente diferentes se, ao invés de considerarmos os jogos de linguagem decorrentes dos 

sete jogos, gerarmos gráficos diferentes para cada um dos estágios em que os jogos foram 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2: Porcentagem dos jogos de linguagem Bas.1  Figura 3: Porcentagem dos jogos de linguagem Bas.3  
     

 

                                                
46 Dado o fato de que a linguagem é utilizada para desempenhar as mais diversas funções em uma única atividade, as capacidades 
de linguagem não são estanques umas em relação às outras, o que torna impossível classificá-las de maneira absoluta. Nesse 
sentido, utilizamos a concepção de capacidade de linguagem dominante para levantar as funções lingüísticas em foco na interação 
para que, comparativamente, pudéssemos estabelecer inter-relações sobre a constituição e o desenvolvimento de cada uma das 
capacidades nos três diferentes estágios do processo de ensino-aprendizagem da LE para os quais os jogos foram propostos. 

Jogos de Linguagem - Básico 3

31%

54%

15%

relatar

expor
argumentar
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Jogos de Linguagem 
 Intermediário IV

1%

7%

13%

24%

7%

27%

21%
nomear
relatar
expor
argumentar
inferir
descrever
narrar

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Porcentagem dos jogos de linguagem Interm. 4 

 

 

 

Ao relacionarmos o percentual total dos jogos de nomear no corpus ilustrado no primeiro gráfico 

com o gráfico referente somente aos jogos de linguagem decorrentes dos dois jogos do Básico 1, 

fica claro que as interações em que os alunos estão nomeando objetos lingüísticos variados na 

língua- alvo, como nome, endereço, telefone e profissão, ocorrem em sua grande maioria no estágio 

inicial de ensino-aprendizagem da LE. Contrastando os três gráficos acima no que se refere aos 

jogos de nomear, nota-se que tais jogos de linguagem não ocorrem em nenhum dos jogos do Básico 

3 e representam apenas 1% do total dos jogos de linguagem observados no Intermediário 4. 

Além da nomeação de objetos lingüísticos diversos, o gráfico referente ao Básico 1 sugere que, 

embora em proporção consideravelmente menor, a descrição também constitui um aspecto 

característico dos jogos de linguagem observados nesse estágio. A fatia maior do gráfico referente 

aos jogos de nomear, 81%, em contraste com aquela bem mais tímida dos jogos de descrever, 19%, 

pode ser interpretada como um indicativo de que os jogos propostos nesse estágio tiveram a 

nomeação como seu foco central, não propiciando oportunidades para que outras capacidades de 

linguagem fossem construídas na LE. 

Já nos dois jogos jogados pelos alunos do Básico 3, a fatia maior do gráfico representa as 

interações em que os alunos estão expondo saberes diversos na LE – 54%, contra 31% de interações 

caracterizadas pelo relato de experiências vividas e 15% de interações que apresentam indícios de 

argumentação47. Além de sugerir um equilíbrio relativo no que se refere aos jogos de expor e relatar, 

                                                
47 Aqui considerada como apresentação, sustentação e refutação de opiniões diversas. 
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essas porcentagens apontam o início da construção de capacidades relacionadas ao processo 

argumentativo, como a apresentação, sustentação e refutação de opiniões na LE. 

O último gráfico, por sua vez, aponta para uma variedade significativamente maior de jogos de 

linguagem nas interações decorrentes dos jogos propostos no Intermediário 4 na medida em que sete 

capacidades de linguagem dominantes puderam ser identificadas em tais interações: a nomeação, o 

relato de experiências vividas, a exposição de saberes, a argumentação, a realização de inferências, a 

descrição e a narração48.  

A identificação de sete jogos de linguagem no Intermediário 4, contra três no Básico 3 e dois no 

Básico 1, revela um aumento crescente no número de capacidades de linguagem em constituição nos 

jogos nos diferentes estágios de ensino-aprendizagem enfocados na presente pesquisa, sugerindo 

que a interação passa a ser caracterizada pela construção e negociação de significados mais variados 

à medida que o domínio pelo aprendiz do objeto lingüístico em constituição – a própria LE – 

aumenta. 

No entanto, acreditamos que a demonstração nos gráficos de uma maior variedade de jogos de 

linguagem nos diferentes estágios não pode em si ser interpretada como progressão, isto é, 

desenvolvimento de capacidades lingüísticas mais complexas, sem que os significados experenciais, 

interpessoais e textuais co-construídos na interação sejam discutidos a partir da sua materialidade 

lingüística.  

Nesse sentido, após a discussão realizada acima, cujo propósito foi apresentar e exemplificar as 

categorias utilizadas para caracterizar os jogos de linguagem e fornecer um panorama da 

distribuição das sete categorias levantadas, as questões que se nos colocam como fundamentais são: 

quais significados estão sendo constituídos nos jogos de linguagem identificados, que relações esses 

significados estabelecem entre os interagentes, de que forma esses significados se diferenciam e/ou 

se assemelham nos diferentes jogos de linguagem (nomear, relatar, etc.) e naqueles que aparecem 

em mais de um estágio (nomear e descrever, no Básico 1 e Intermediário 4,  e relatar, expor e 

argumentar, no Básico 3 e Intermediário 4).  

As sessões que se seguem buscam respostas para essas questões na análise de recortes de 

interação decorrentes dos sete jogos que compõem o nosso corpus. 

 

                                                
48 Conforme mencionado anteriormente, a narração constitui um aspecto lingüístico observado exclusivamente nos enunciados do 
professor Ce durante o RPG. 
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2. Capacidades de linguagem constituídas nos jogos de linguagem 

 

Ao refletirmos sobre a atividade do jogo numa perspectiva sócio-histórica no primeiro capítulo 

teórico, abordamos que a transposição para a sala de aula desta atividade já constituída social, 

histórica e culturalmente no cotidiano implica transformações na natureza da própria atividade. No 

caso dos jogos por nós coletados em situações de ensino-aprendizagem de LE, observamos que a 

linguagem não representa apenas um elemento mediador na atividade, mas o próprio objeto em 

constituição nas interações decorrentes dos jogos. 

Nesse sentido, o jogo torna-se um espaço de construção de conhecimento em que a linguagem é 

utilizada para a realização de funções sociais diversas na LE. Essas funções sociais são expressas 

por meio das capacidades de linguagem em constituição na interação. Para garantir a participação no 

jogo e alcançar o objetivo final de vencer a competição, é, portanto, esperado que o aluno se engaje 

discursivamente no jogo de linguagem proposto. 

Fundamentando-nos no pressuposto da lingüística sistêmico-funcional (Halliday, 1994, Eggins, 

1994) de que o uso da linguagem é funcional e de que as inúmeras funções a que a linguagem se 

presta são influenciadas pelo contexto social e cultural no qual os participantes da interação estão 

envolvidos, passamos agora à análise das funções da linguagem que podem ser observadas nos 

diferentes jogos de linguagem que integram o nosso corpus. 

Para tal, focalizaremos as capacidades de linguagem em constituição nos diferentes jogos de 

linguagem a partir dos seus significados experenciais, textuais e interpessoais, utilizando para tal as 

concepções de campo, modo e tenor (Eggins, 1994).     

 

2.1. Os jogos de nomear e descrever 

 

No recorte do Jogo da Memória proposto pelo professor Ce para um grupo de Básico 1, observa-

se que a capacidade de linguagem em constituição é fundamentalmente a nomeação de itens lexicais 

específicos na língua-alvo com a finalidade de pedir e fornecer informações sobre nome, endereço, 

profissão e telefone. 

 

Recorte 1 – Jogo da Memória, Básico 1 

25 Le: Eu pergunto: “What’s your name?” 
26 Da: My name’s Melissa Melborne. 
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27 Le: What do you do? 
28 Da: I’m a medical doctor. 
29 Le: What’s your address? 
30 Da: Seven-seven Elton Street. 
31 Le: What’s your phone number? 
32 Da: It’s five-five-five-oh-oh-one-zero. 
 

Recorte 2 – Jogo da Memória, Básico 1 

72 Ri: O que é isso? 
73 Ce: He’s taking pictures. The photographer. 
74 Ri: Nossa! Saiu um pelo menos. 
75 Ce: The conversation. 
76 Ma: What’s your name? 
77 Ri: William Will. 
78 Ma: What’s your occupation? 
79 Ri: Policial officer. 
80 Ce: Say I am…  
81 Ri: I am… 
82 Ce: I’m a police officer. 
83 Ri: police officer. 
84 Ma: What’s your address? 
85 Ri: Aqui é one hundred? 
86 Ce: Yes. 
87 Ri: One hundred, Folk Street. 
88 Ma: What’s your phone number? 
89 Ri: Five-five-five-oh-nine-three-six. (Após Va jogar) Não era esse. É esse. 
 

Se tomássemos esses recortes fora do contexto do jogo e conjeturássemos um contexto do 

cotidiano em que diálogos como os transcritos acima fossem culturalmente usuais e/ou aceitáveis, é 

provável que chegássemos a alguma situação semelhante às descritas a seguir: 
 
 
Campo: preenchimento de formulários diversos 
Tenor: secretária / cliente; recepcionista / cliente; telefonista/cliente, etc. 
Modo: face a face ou telefone 

 
 

Chegaríamos facilmente a tais conclusões por meio da análise intuitiva dos tipos de perguntas e 

respostas que compõem os recortes acima e, logicamente, pela nossa expectativa, histórica e 

culturalmente estabelecida, de que informações como nome, endereço, profissão e telefone são 

normalmente solicitadas em situações em que o preenchimento face a face de algum tipo de 

formulário ou registro é necessário, como durante a primeira visita a um consultório médico, a 

compra de algum produto por telefone, entre outras. 
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No entanto, ao levarmos em consideração o contexto criado no jogo para que tais diálogos 

ocorressem, deparamos com uma situação consideravelmente diferente das descritas acima: 
 

Campo: jogo da memória - cartão de visita 
Tenor: aluno/profissional 
Modo: face a face 

 

Com o objetivo de promover a prática de itens sintagmáticos e paradigmáticos usados para pedir 

e dar informações relativas a nome, endereço, profissão e telefone, o professor Ce criou um Jogo da 

Memória em que os alunos deveriam primeiramente formar pares entre uma figura que representasse 

uma profissão específica e o cartão de visita do profissional retratado para, a seguir, pedir e dar as 

informações contidas no cartão de visita, engajando-se com o colega em um diálogo com 

características semelhantes às observadas nos dois recortes acima. 

Apesar da organização na forma de cartões de visita trazer para o interior do jogo um 

instrumento do cotidiano capaz de criar um contexto significativo para o uso da língua estrangeira, a 

nomeação das informações presentes nos cartões que se observa no decorrer do jogo de linguagem é 

bastante atípica, ou seja, diferente daquela esperada em situações cotidianas, visto que o próprio uso 

do cartão de visitas para fornecer informações como nome, profissão, endereço e telefone prescinde 

de qualquer nomeação. Assim, ao considerarmos a transposição do cartão de visitas para esse Jogo 

da Memória, concluímos que o jogo de nomear observado não apresenta relações com as possíveis 

situações da vida cotidiana em que tal instrumento é utilizado. 

No que se refere aos aspectos da situação definidos acima, campo, tenor e modo, todas as 

interações decorrentes desse Jogo da Memória apresentam a mesma configuração, devido à 

repetição durante todo o jogo de linguagem das perguntas e respostas que se encontram no eixo 

sintagmático. O quadro a seguir ilustra os objetos lingüísticos constituídos nos dois recortes 

selecionados deste Jogo da Memória. 

 

EIXO SINTAGMÁTICO EIXO PARADIGMÁTICO 
exponentes referentes a pedir e dar informações 

sobre nome, endereço, profissão e telefone 
léxico e números necessários para fornecer tais 

informações 
What’s your name? 
My name’s… 

 
Melissa Melborne; William Will 

What do you do? 
What’s your occupation? 
I’m a… 

 
 
medical doctor; police officer 



 108

What’s your address? Seven-seven Elton Street; One hundred Folk Street. 
What’s your phone number? 
It’s… 

 
 five-five-five-oh-oh-one-zero; five-five-five-oh-
nine-three-six. 

Quadro 6 – Objetos lingüísticos no eixo sintagmático e paradigmático: recortes 1 e 2 
 

Os objetos lingüísticos observados no eixo sintagmático permanecem fixos na interação 

decorrente desse Jogo da Memória proposto para o Básico 1 e são constituídos por orações 

interrogativas e declarativas no presente do indicativo, cuja função no diálogo é, como vimos, pedir 

e dar informações sobre nome, profissão, endereço e telefone. O eixo paradigmático, por sua vez, é 

preenchido com os itens lexicais ou numéricos necessários para fornecer tais informações. 

Diferentemente das interrogativas e declarativas formatadas que aparecem no eixo sintagmático, os 

itens em constituição no eixo paradigmático variam de acordo com o par, cartão de visita e 

profissão, tirado pelo aluno, e constituem o aspecto central do jogo de linguagem na medida em que 

nomeiam as informações solicitadas. 

Além da nomeação de informações específicas na LE, vale ressaltar as funções desempenhadas 

pelos enunciados proferidos na LM nos recortes 1 e 2, na medida em que estes revelam as atitudes 

dos alunos em relação à atividade, jogo, e aos objetos lingüísticos em constituição, jogo de 

linguagem. Ao declarar, por exemplo, Eu pergunto, Le (25) estabelece o aspecto interpessoal da sua 

interação com Da, determinando quem deve pedir e quem deve fornecer as informações necessárias 

no jogo de nomear. Ri, no turno 72 (O que é isso?) e 85 (Aqui é one hundred?), estabelece uma 

relação interpessoal típica entre aluno e professor, utilizando a LM para esclarecer suas dúvidas 

sobre a figura (do fotógrafo) que acabou de desvirar e sobre como falar o número que aparece no 

cartão na LE. Já quando exclama Nossa! Saiu pelo menos um!, Ri (74) está revelando sua atitude de 

frustração perante a competição, visto que até aquele momento sua dupla ainda não havia obtido 

nenhum par. 

Em um segundo jogo proposto por Ce para o mesmo grupo de Básico 1, além da nomeação, a 

capacidade de descrever personalidade e rotina também passa a integrar o jogo de linguagem. 

Passamos, a seguir, à discussão de três recortes desse outro jogo. 

 

Recorte 3 – Super Trunfo,  Básico 1 

14 Ma (Para Da): Ah, vai, começa. 
15 Da: What’s your name? 
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16 Le: Green Rice. What’s your name? 
17 Ma: My name’s Sarah Fawcett. What’s your name? 
18 Ri: My name’s Tina Teen. What’s your name?  
19 Va: My name’s (?). What’s your name? 
20 Pri: My name’s Robert Robert. What’s your name? 
21 Da: My name’s  
22 Ri: Quantos pontos? 
23 Da: Seven. 
24 Le: Eight. 
25 Ma: Eight. 
26 Ri: Six. 
27 Va: Seven. 
28 Le: Ce, empatou. Empatou eu com a Ma. 
(...) 
39 Ri: What do you do? 
40 Le: What’s your occupation? 
41 Ma: Writer. Pontuação agora. 
42 Le: Eight. 
43 Ma: Eight. 
44 Ri: Escolhe outra, ué. 
45 Ma: Vai, escolhe outra. 
46 Da: Phone number. 
47 Ma: Pergunta pra ele a pergunta. 
48 Da: What’s your phone number? 
49 Le:  Six-seven-six-oh-four-four-oh-nine. What’s your phone number? 
50 Ma: Eight-nine-three-oh-oh-six-six. 
 
Recorte 4 – Super Trunfo, Básico 1 

145 Pri: What are you like? … What are you like? 
146 Le: Ah tá. Independent. What are you like? 
147 Ma: I am ambitious. What are you like? 
148 Pri: I am friendly. Eight. 
149 Le: Six. 
150 Ma: One. 
151 Ri: Esse aqui também é. 
152 Ce: Tem que ser na ordem. 
153 Pri: What are you like? 
154 Le: I am (rindo) irresponsável. What are you like? 
155 Ma: I’m emotional. What are you like? 
156 Pri: I am friendly. Eight. 
157 Le: Eight.  
158 Ma: Three. 
159 Pri: Como é que eu falo de rotina? 
160 Ce: Routine. Remember? What do you do during the week? 
161 Pri:  Então pode ser what do you do on weekdays? 
162 Le: I’m work in a big company. 
163 Ce: I work… 
164 Le: I work in a big company. What do you do on you… 
165 Ce: Weekdays. 
166 Le: weekdays? 
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167 Pri: I help ill people. Eight. 
 

No recorte 3 percebemos a presença, neste segundo jogo, das mesmas orações interrogativas 

(what´s your name?, what´s your occupation?,  what do you do? e what´s your phone number?)  e 

declarativas  (my name´s…, I´m a…) que aparecem no primeiro e segundo recortes com a função 

idêntica de pedir e fornecer informações sobre nome, profissão e telefone. Já no recorte 4, as 

interrogativas what are you like? e what do you do during the week/on weekdays? demandam não a 

nomeação, mas a descrição de personalidade e rotina, fazendo com que o eixo paradigmático para a 

primeira pergunta seja preenchido por qualificativos: independent, ambitious,  friendly (146, 147 e 

148), irresponsável, emotional, friendly (154, 155 e 156) e para a segunda por um adjunto 

circunstancial de lugar contido em um grupo preposicional in a big company no turno 164 e por um 

complemento ill people no turno 167. 

Embora o jogo de descrever observado no recorte 4 devesse estabelecer uma mudança no 

propósito social da interação, levando-a a ser orientada por motivações interpessoais, ou seja, pela 

finalidade de descobrir mais sobre a personalidade e a rotina do outro,  o caráter também formatado 

desse segundo jogo de linguagem não propicia oportunidades para que isso ocorra. À semelhança 

dos recortes dos jogos de nomear já discutidos, a motivação que orienta a interação no recorte 4 tem 

caráter essencialmente pragmático, sendo determinada pelo propósito de fornecer a informação 

contida na carta para poder continuar o jogo e alcançar o objetivo final que, no caso do Super 

Trunfo, é ficar com todas as cartas para vencer o jogo. 

Nos três recortes acima, a maioria dos enunciados em LM retrata a atitude dos alunos e do 

professor, Ce, diante do jogo Super Trunfo e das regras que o regulam: Quantos pontos (Ri-22), Ce 

empatou... (Le-28), Escolhe outra, ué (Ri-44), Vai, escolhe outra (Ma-45), Esse aqui também é (Ri-

151), Tem que ser na ordem (Ce-152). Apenas os enunciados de Le (146) e de Pri (159) expressam 

atitudes referentes ao jogo de linguagem. A interjeição Ah ta (146), traduz a compreensão de Le em 

relação à pergunta de Pri (145) e a interrogativa de Pri Como é que eu falo de rotina? solicita a 

mediação do professor no jogo de descrever.   

A definição de uma situação capaz de contextualizar os diálogos nos recortes 3 e 4 é 

relativamente mais complicada nesse segundo jogo, visto que a repetição da mesma pergunta da 
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forma como ocorre em cada jogada não parece fazer sentido em situações da vida cotidiana49. Logo, 

os jogos de nomear e descrever decorrentes desse Super Trunfo só fazem sentido ao se delimitar a 

situação específica em que o jogo ocorre, esclarecendo as regras que a definem.    

Levando em conta que o objetivo do Super Trunfo é ficar com todas as cartas para vencer o jogo, 

o professor Ce preparou cartas com personagens fictícias que continham informações referentes a 

nome, profissão, telefone, endereço, nacionalidade, características pessoais e rotina, com pontuações 

variadas em cada carta para cada uma dessas informações. De acordo com a pontuação, o aluno 

escolhia a pergunta a fazer para os colegas no sentido horário, e aquele com o maior números de 

pontos para aquele item ficava com todas as cartas.  

Para a situação descrita acima, teríamos uma configuração semelhante a: 

 
Campo: Super Trunfo 
Tenor: personagem/personagem 
Modo: face a face no sentido horário 

  

A análise dos cinco recortes referentes ao Jogo da Memória e ao Super Trunfo propostos para o 

Básico 1 revela que a diferença básica entre as duas atividades está na forma como as orações 

interrogativas e declarativas presentes no eixo sintagmático se repetem no decorrer do jogo de 

linguagem. Observamos que, no Jogo da Memória, a organização na forma de cartão de visita 

estabelece uma interação entre o aluno e o profissional na qual todas as informações contidas no 

cartão de visita devem ser requeridas e respondidas em cada nova jogada. Por outro lado, no Super 

Trunfo, a atribuição de pontos para cada um dos itens presentes nas cartas faz com que a interação 

decorrente de cada jogada seja caracterizada pela repetição da mesma pergunta de forma que o aluno 

com a maior pontuação para aquele item específico fique com todas as cartas. O vínculo do jogo de 

nomear ou descrever com a questão da pontuação no Super Trunfo evidencia-se nos números 

proferidos pelos alunos no decorrer da interação. No turno 148, por exemplo, a resposta de Pri à 

pergunta de Ma é I am friendly. Eight., sendo que eight representa a pontuação referente ao item 

característica na sua carta. 

Apesar da diferença na forma como os objetos lingüísticos no eixo sintagmático se repetem no 

decorrer da interação, imposta pela particularidade das regras de cada jogo, as funções da linguagem 

                                                
49 Mesmo em situações do cotidiano em que a repetição da mesma pergunta é comum, como  em pesquisas de opinião diversas, as 
relações interpessoais estabelecidas entre os participantes da interação são consideravelmente diferentes das observadas nos 
recortes deste Super Trunfo. 
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e, conseqüentemente, os significados experenciais, interpessoais e textuais constituídos no nível do 

jogo de linguagem são bastante semelhantes nas duas atividades, como pode ser visualizado no 

quadro abaixo. 

 

Jogo Significado Experencial
(Campo) 

Significado Interpessoal
(Tenor) 

Significado Textual 
(Modo) 

Memória (M) M – cartão de visita + 
figura do profissional 
correspondente 

interação aluno-aluno, 
um dos alunos representa 
o profissional no cartão 
de visita 

Super Trunfo 
(ST) 

ST – cartas com 
personagens fictícias 

interação aluno-aluno, 
cada aluno representa 
uma personagem de uma 
das cartas 

• face a face 
• uso dos pronomes you para 

pedir informações e I para 
fornecê-las 

• eixo sintagmático fixo 
composto por 
interrogativas e 
declarativas no presente do 
indicativo 

• eixo paradigmático variável 
composto por nomes e 
números (M e ST), 
qualificativos, adjuntos e 
complementos (S.T.) 

• nomeação (81% - M, ST), 
descrição (19%  - ST) 

Interação orientada por motivações de ordem pragmática: pedir e fornecer informações relacionadas a 
nome, profissão, endereço, telefone, características pessoais e rotina, de forma a alcançar o objetivo final 
de vencer o jogo.   

Quadro 7 – Significados constituídos – Memória e Super Trunfo 
 

No que se refere ao modo, ou seja, aos significados constituídos no nível textual, observa-se que 

todas as características relacionadas no quadro são compartilhadas por ambas as atividades, a não 

ser pelo acréscimo da descrição de personalidade e rotina no Super Trunfo. No entanto, apesar da 

introdução do jogo de descrever no segundo jogo, a nomeação de informações é certamente a 

capacidade de linguagem central nas duas atividades, representando 81% das interações entre os 

alunos durante o jogo de linguagem. 

O fato de os jogos de nomear e descrever nessas duas atividades terem o eixo sintagmático fixo e 

o eixo paradigmático variável, substituído a cada nova jogada pelas informações contidas nos 

cartões de visita ou nas cartas, leva, certamente, à comparação desses dois jogos com atividades de 

repetição e substituição, os conhecidos substitution drills, bastante utilizadas como ferramentas de 

ensino-aprendizagem na sala de aula de LE, em especial nos métodos audiolinguais. Essas 

atividades de repetição estão ligadas à concepção, de natureza behaviorista, de que a aprendizagem, 
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incluindo-se aí a de línguas estrangeiras, ocorre por meio da formação de hábitos, utilizando-se para 

tal a conhecida fórmula estímulo-resposta. 

Como a aprendizagem depende, nessa concepção, unicamente dos estímulos dados para se obter 

determinadas respostas, não existe nenhuma preocupação em se criar contextos significativos para a 

constituição da língua-alvo, e a repetição pode acabar se tornando um fim em si mesma. 

Diferentemente do que ocorre nas atividades de repetição e substituição mencionadas, os dois 

jogos propostos por Ce para um grupo de Básico 1 procuraram criar um contexto significativo para 

que a repetição dos objetos lingüísticos em constituição no eixo sintagmático ocorresse. Apesar de 

os diálogos decorrentes dos jogos de linguagem não fazerem sentido se pensarmos no uso cotidiano 

da linguagem para a realização de funções semelhantes, somos capazes de contextualizá-los, em 

seus aspectos experenciais, interpessoais e textuais, a partir do momento em que as situações criadas 

para utilização da LE e as regras do jogo são especificadas. Isso sugere que o jogo, atividade já 

constituída histórica e culturalmente, significativa na vida cotidiana, pode criar um contexto 

significativo para a prática recorrente da língua-alvo. 

O fato de que esses dois jogos criaram um contexto significativo para o uso da LE mesmo 

calcados na noção de repetição e imitação fica evidente nos vários momentos em que os alunos 

recorrem ao uso da LM para expressar suas atitudes tanto no que se refere à atividade quanto aos 

objetos lingüísticos em constituição. Nessas ocasiões, os aprendizes estão estabelecendo relações 

interpessoais entre si e o professor, com o intuito de realizar a tarefa proposta para garantir a 

continuidade da competição, motivação inerente ao jogo. Quando, em uma das jogadas do Super 

Trunfo, Le (154), rindo, enuncia I’m irresponsável, sua motivação em relação à atividade é clara, 

pois, no contexto da competição, vale até assumir como própria essa característica, em geral 

condenável socialmente. 

No entanto, a sugestão de que jogos formatados como o Jogo da Memória e o Super Trunfo 

propostos para o Básico 1 podem criar um contexto significativo para a prática recorrente da língua 

estrangeira pelo simples fato de que a motivação para o jogo é intrínseca à própria atividade de jogar 

e competir, não implica deixar de reconhecer a limitação que o caráter extremamente formatado 

desses jogos impõe para a utilização da língua estrangeira que, por estar amarrada ao formato do 

jogo de linguagem proposto, acaba por se tornar totalmente previsível e, portanto, lingüisticamente 

limitada. 
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A diferença na forma como as capacidades de nomeação e descrição aparecem em um Role 

Playing Game proposto pelo professor Ce para um outro grupo de alunos de nível intermediário é 

perceptível no recorte abaixo. 

 

Recorte 5 – Role Playing Game,  Intermediário 4 

8 Ra: It’s look like. She’s black and she have black hair, eyes… 
9 Ce: Ok, but that’s you, you can use the 1st person, like I am… 
10 Ra: Ah, ok. I’m black… my skin is black, my hair and my eyes too and I’m tall. 
11 Ce: Ok, ok. So remember that’s your character. 
12 Ra: Yes. 
13 Ce: You have to go into the character, role play it. If you want to speak differently when you are the 

character, you may. 
14 Ra: What? 
15 Ce: If you want to speak as the character speaks, like… if it has a different accent. You can be different if 

you want. Da, what’s your name? 
16 Da: John. 
17 Ce: Hum? 
18 Da: John. 
19 Ce: John? Only one name? 
20 Da: Yes, I didn’t think of… 
21 Ce: The last name? 
22 Da: Maison. 
23 Ce: Ok, and what do you look like? 
24 Da: The same as I. Medium… average height and quite fat.  
25 Ce: Hum, hum. And what’s your name? 
26 Thi: Steve, (?) Darf. 
27 Ce: Darf? 
28 Thi: Yes. 
29 Ce: Ok, and what do you look like? 
30 Thi: I’m a very short man, black hair, middle age.  
31 Ce: Ok. Well, so we have already distributed all the… all the parts and so on. So you are the spy, yes? 
32 Ra: Yes. 
33 Ce: You are…  
34 Da: detective. 
35 Ce: Detective. And you are… 
36 Thi: The reporter. 
37 Ce: The reporter, ok. Have you ever… have you think of… have you thought about the place where you 

work as a reporter?  A magazine, newspaper, TV?  
38 Thi: Newspaper, a very small newspaper. 
39 Ce: Ok, a very small newspaper. So, I’m going to tell you the game. 
 

Ao contrário do Jogo da Memória e do Super Trunfo propostos para o Básico 1, fica claro no 

recorte acima que este Role Playing Game (RPG) não pretende promover a prática recorrente dos 

objetos lingüísticos em constituição na LE . Sendo assim, o fato de não estar estruturado com base 

no formato eixo sintagmático fixo x eixo paradigmático variável faz com que a natureza da interação 
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nesse jogo de linguagem seja consideravelmente diferente daquela referente aos dois jogos 

discutidos anteriormente. 

A começar, o caráter não-formatado da interação torna a associação desse jogo de linguagem 

com atividades típicas de repetição e substituição (substitution drills) bastante improvável. Vimos 

que, nos dois jogos anteriores, tal associação é possível pela recorrência das orações interrogativas e 

declarativas no eixo sintagmático e a variação de itens lexicais, numerais, qualificativos ou adjuntos 

no eixo paradigmático. A partir do momento em que essa recorrência e variação não se fazem 

presente, não há lugar para esse tipo de comparação. 

No que diz respeito ainda aos itens lingüísticos presentes no eixo paradigmático, chama-nos a 

atenção a possibilidade de escolha que a interação decorrente do RPG possibilita ao aluno. Logo nos 

primeiros enunciados (turnos 8 a 11), quando Ce pede que Ra descreva a aparência física de sua 

personagem no jogo, tal possibilidade de escolha já se torna visível, continuando presente nos 

enunciados posteriores (16 a 38) em que Da e Thi, a partir das perguntas de Ce, nomeiam os 

personagens e suas respectivas profissões, descrevem suas características físicas e, no caso de Thi, 

que representa o repórter, o seu local de trabalho. 

Portanto, em oposição aos jogos propostos para o Básico 1 nos quais o eixo paradigmático é 

preenchido ou pelas informações contidas nos cartões de visita dos profissionais (Jogo da Memória) 

ou por aquelas presentes nas cartas referentes a cada personagem (Super Trunfo), no RPG os alunos 

são responsáveis pela construção dos seus próprios personagens, o que faz com que os itens 

lingüísticos presentes no eixo paradigmático, ao invés de predeterminados pelo professor, sejam 

dependentes da escolha do aluno, diminuindo consideravelmente o nível de previsibilidade do jogo 

de linguagem  e aumentando as possibilidades de engajamento discursivo na língua-alvo. 

No entanto, o fato de o RPG criar situações no jogo de linguagem que possibilitem o maior 

engajamento discursivo dos alunos na LE para realizar funções semelhantes às observadas nos dois 

jogos do Básico 1 – nomear e descrever – não está relacionado somente à forma como o jogo foi 

estruturado, ou seja, unicamente ao seu caráter mais ou menos formatado. Para estabelecermos 

paralelos e diferenças entre as formas como as capacidades de nomeação e descrição aparecem 

nesses três jogos, parece-nos fundamental ter em mente as diferentes zonas de desenvolvimento, 

proximais e reais, em que se encontram os alunos do Básico 1 e Intermediário 4 na medida em que, 

tendo em mente tais diferenças, o mesmo professor  propôs jogos distintos para cada grupo. 
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À semelhança do que fizemos com o Jogo da Memória e o Super Trunfo, definiremos a seguir a 

situação criada no RPG em seus aspectos experenciais, interpessoais e textuais a fim de 

contextualizar a descrição e nomeação observadas no recorte 5. 

 
Campo: Role Playing Game 
Tenor: narrador (professor) /personagens (alunos) 
Modo: face a face 

 

Esta breve descrição do contexto do RPG indica que as relações interpessoais estabelecidas no 

jogo e, portanto, os jogos de linguagem decorrentes dessas relações, constroem-se na relação entre 

aquele que narra o enigma e os personagens que participam da história com o intuito de desvendá-lo, 

sendo o papel do narrador desempenhado pelo professor e o dos personagens pelos alunos. Como à 

medida que a narração do enigma se desenvolve, os personagens devem interagir com o narrador em 

jogos de linguagem diversos, estabelece-se no decorrer do jogo uma teia de situações com aspectos 

experenciais, interpessoais e textuais próprios, subordinadas e inter-relacionadas à situação principal 

que define o Role Playing Game.   

No recorte da página 114, os alunos estão fornecendo ao professor algumas informações sobre 

os personagens que escolheram representar no decorrer da história, como nome, profissão, descrição 

física e descrição do lugar de trabalho, o que sugere que esse recorte antecede o início da narração 

do mistério no qual o jogo de papéis (role playing game) ocorre. A troca de informações entre 

professores e alunos baseia-se em uma ficha preenchida por cada aluno com o nome e a descrição 

física do personagem que escolheu representar. 

A nomeação e a descrição dos personagens estão inter-relacionadas e apresentam funções 

diversas na interação. Tais funções podem ser definidas da seguinte forma: 

  

 descrição da espiã – personagem representada por Ra  
8 Ra: It’s look like. She’s black and she have black hair, eyes… 
9 Ce: Ok, but that’s you, you can use the 1st person, like I am… 
10 Ra: Ah, ok. I’m black… my skin is black, my hair and my eyes too and I’m tall. 
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 nomeação e descrição do detetive – personagem representado por Da 
15 Ce: (...) Da, what’s your name? 
16 Da: John. 
17 Ce: Hum? 
18 Da: John. 
19 Ce: John? Only one name? 
20 Da: Yes, I didn’t think of… 
21 Ce: The last name? 
22 Da: Maison. 
23 Ce: Ok, and what do you look like? 
24 Da: The same as I. Medium… average height and quite fat.  

 
 nomeação e descrição do repórter – personagem representado por Thi 

25 Ce: Hum, hum. And what’s your name? 
26 Thi: Steve, (?) Darf. 
27 Ce: Darf? 
28 Thi: Yes. 
29 Ce: Ok, and what do you look like? 
30 Thi: I’m a very short man, black hair, middle age.  

 
 nomeação dos três personagens para confirmar qual aluno está representando cada um 

31 Ce: Ok. Well, so we have already distributed all the… all the parts and so on. So you are the spy, yes? 
32 Ra: Yes. 
33 Ce: You are…  
34 Da: detective. 
35 Ce: Detective. And you are… 
36 Thi: The reporter. 
37 Ce: The reporter, ok. (...) 

 
 descrição do meio de comunicação para o qual o repórter trabalha 

37 Ce: The reporter, ok. Have you ever… have you think of… have you thought about the place where you 
work as a reporter?  A magazine, newspaper, TV?  
38 Thi: Newspaper, a very small newspaper. 
39 Ce: Ok, a very small newspaper. So, I’m going to tell you the game. 

 

A partir da especificação acima das funções desempenhadas pelos jogos de nomear e descrever 

nesse recorte do RPG, observa-se que, ao contrário do que ocorre nos jogos do Básico 1, a 

nomeação e a descrição não constituem as capacidades de linguagem em construção no jogo de 

linguagem, ou seja, ao propor esse jogo, o propósito do professor não era trabalhar a nomeação e a 

descrição especificamente. Essas duas capacidades aparecem no recorte com a função clara de 

desenhar as personagens que os alunos estarão representando no decorrer da narração da história de 

mistério a ser contada pelo professor no Role Playing Game. 

As diferentes funções desempenhadas pelos jogos de nomear e descrever na interação acima 

acabam por transformar a natureza da nomeação e descrição na interação. Se tomarmos, por 

exemplo, a descrição da espiã, podemos observar que é fundamental nesse jogo que o aluno 
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incorpore de fato a personagem que escolheu representar. Primeiramente, Ra (8) descreve a cor da 

pele, do cabelo e dos olhos da sua personagem no jogo utilizando a 3ª pessoa do singular: she’s 

black and  she have black hair, eyes...; porém, logo em seguida, ao ser lembrada pelo professor de 

que ela é a personagem, ela reconstrói seu enunciado na 1ª pessoa do singular:  Ah, ok. I’m black… 

my skin is black, my hair and my eyes too and I’m tall. 

Ra inicia seu enunciado com uma expressão de polaridade positiva: Ah, ok – que indica a sua 

imediata compreensão em relação ao comentário do professor Ce no que diz respeito ao emprego da 

3ª ou 1ª pessoa e, ao reformular o seu enunciado a partir dessa compreensão, acrescenta também a 

descrição da altura de sua personagem, definida pelo qualificativo tall. Nota-se na reformulação de 

Ra a transformação das orações declarativas para expressar o mesmo significado. Para reiterar a cor 

da pele, do cabelo e dos olhos da personagem que representa, Ra faz com que o lugar do sujeito 

ocupado pelos pronomes she e I seja substituído pelos grupos nominais my skin, my hair e my eyes, 

utilizando a conjunção too para expressar a extensão do qualificativo black para hair e eyes. 

Voltando agora o foco para a nomeação dos personagens representados por Da e Thi, 

observamos que a resposta dos alunos para a interrogativa what´s your name ocorre a partir da 

utilização de estruturas elípticas: John no turno 18 e Steve Darf no turno 26. Diferentemente do que 

ocorre nas interações analisadas nos jogos do Básico 1, o sintagma my name is é ocultado nas 

respostas de Da e Thi, compostas unicamente pelos nomes próprios por eles atribuídos aos 

personagens que estão representando. Por ter como propósito checar os nomes dos personagens de 

forma a contextualizar a sua participação durante o RPG e não trabalhar a capacidade de nomeação 

em si, a elipse, como numa conversa cotidiana, acontece de forma espontânea, visto que o 

conhecimento da situação é compartilhado pelos participantes.  

A utilização de uma estrutura elíptica repete-se na especificação do local de trabalho do repórter 

representado por Thi no jogo. Ao invés de utilizar uma oração declarativa completa composta por 

sujeito+verbo+complemento do tipo I work in a very small newspaper, Thi (38) responde à pergunta 

de Ce com o grupo nominal Newspaper, a very small newspaper, pois, dado o fato de que os 

participantes compartilham o conhecimento do contexto, a declarativa I work está implícita, não 

sendo necessária a sua repetição. O significado pretendido – definição do local de trabalho do 

repórter – está totalmente contido no adjunto circunstancial de lugar – a very small newspaper. 

No decorrer da narração do misterioso desaparecimento da coleção original de “sweet rubies” do 

museu da cidade, que, por sua vez, foi substituída por uma coleção falsa, o jogo de descrever 
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observado no RPG adquire outras funções, como podemos observar neste outro recorte transcrito 

abaixo. 

 

Recorte 6 – Role Playing Game,  Intermediário 4 

66 Ce: (…) Continuing… The person says now: “Yes! I need to investigate it and find the real collection.”  
Now you have to request information… about the collection, of course. Again social ability, so the same 
order.  

67 Thi: Hum… I…  
68 Ce: You have to request information about the collection because the person said: “Yes! I need to 

investigate it and find the real collection.” 
69 Thi: I need some information about the… the… about the rubies. Could you give me some… some 

characteristics of them? 
70 Ce: Very good! 
71 Ra: Hum… I’m talking a…. I need to know more about the… the stones was… roubadas? I don’t know 

how to é… 
72 Ce: Stolen, that were stolen. 
73 Ra: Stolen? Yes, the stones that was stolen. Are you talk about the…, não… I must talk with the guards 

or the police that was guarding the rubies at night.  
74 Ce: Ok.  
75 Da: Can you tell me anything else about the diamonds? For instance, who… their price,  the color, etc. 
76 Ce: Ok, they are not diamonds, they are rubies, sweet rubies. 
77 Da: Hum, hum. 
 

Percebemos na interação acima que, além de desempenhar o papel de narrador da história, o 

professor Ce também determina a função da linguagem a ser realizada pelos personagens, 

representados por Thi, Ra e Da. Nesse recorte, conforme pode ser observado nos turnos 66 e 68, tal 

função é solicitar informações a respeito da coleção desaparecida. O foco da descrição muda, 

portanto, da descrição de rotina e aparência para a solicitação de descrição da coleção de sweet 

rubies, cujo desaparecimento constitui o tema central da narração do RPG. 

Embora a função, já que determinada pelo professor, seja a mesma para todos os personagens, 

cada aluno a realiza de forma diferente, o que reforça a idéia de que a possibilidade de escolha, tanto 

a nível sintagmático quanto paradigmático, prevalece nesse RPG, possibilidade que, como vimos, é 

minada pelo caráter formatado dos jogos propostos para o Básico 1. 

Diferentemente do que observamos nos jogos de linguagem do Básico 1, a solicitação de 

informações no recorte acima não ocorre somente por meio da utilização de interrogativas. Tanto 

Thi quanto Ra modalizam seus enunciados em orações declarativas que expressam necessidade de 

obter informações sobre os rubis: I need some information about the rubies (69), I need to know 

more about the stones that was stolen  (71 e 73). Tal necessidade é delimitada por Thi através do 
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uso de um adjunto circunstancial – about the rubies –  e por Ra pelo emprego da passiva – the 

stones that was stolen.  A modalização é empregada novamente por Ra (73) para expressar 

obrigação I must talk to the guards or the police that was guarding the rubies at night, por Thi (69) 

para solicitar, de maneira mais formal, algumas características das pedras Could you give some 

characteristics of them? , e por Da (75), mais informalmente, para solicitar o fornecimento de mais 

características Can you tell me anything else about the diamonds?, que são exemplificadas no grupo 

nominal their price, the color, etc. 

As escolhas realizadas pelos alunos para solicitar a descrição das pedras preciosas que 

desapareceram do museu da cidade revelam suas diferentes apreciações valorativas em relação à 

história que está sendo narrada pelo professor. Com base na concepção bakhtiniana de que cada 

enunciado provoca uma compreensão responsiva ativa nos participantes da interação, acreditamos 

que os usos diversos das estruturas modalizadas observadas no recorte acima retratam as várias 

interpretações do enunciado do narrador, criando uma posição enunciativa particular a cada 

personagem da história: a espiã, o detetive e o repórter.  

No recorte de um outro jogo proposto pelo professor Ce para o Intermediário 4, nota-se que a 

descrição tem caráter prescritivo na medida em que os alunos estão especificando o que deve ser 

feito para se conseguir trabalhos bem remunerados. 

 

Recorte 7 – Jogo de Tabuleiro, Intermediário 4 
56 Ra: To get good paying jobs people have have to… 
57 Ce: People are supposed to… 
58 Ra: People are suppo… Are supposed to is like must to? 
59 Ce: They have to, they must. 
60 Ra: Ah, ok. 
61 Ce: But not must to, ok? 
62 Ra: They are supposed to know all… all of about the area that they want… they wanna work. They need 

make a good, I don’t know, relationship with...? Como que é uma boa... um bom atendimento?  
63 Ce: A good relationship with their co-workers.  
64 Ra: Yes, yes… with their co-workers. Ah… and a little bit luck. 
65 Ce: Yes, you mean some bit of luck? 
66 Ra: Yes, some.  
67 Da: I think you are right, but there is another thing people… People also need to be patient, it’s not going 

to be the first job that comes that pays better, the most good paying. 
 
 

O jogo do qual o recorte acima foi retirado é um Jogo de Tabuleiro em que os alunos têm que 

desempenhar algumas situações (role plays) toda vez que param em uma das casas do tabuleiro cujo 
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ícone é uma mão segurando uma carta. Logo, ao pararem em uma dessas casas, pegam uma das 

cartas e desempenham em pares a situação descrita na carta. Para a interação acima, a instrução na 

carta era: 
 
A: Exchange ideas with B about what people are (not) supposed to do if they want to get a 
good-paying job. 
B: Comment on A’s point of view. Emphasize what you’re saying. 
 

 
Já na especificação da situação na carta verifica-se que o objetivo central de Ce ao propor esse 

role play no jogo é que os alunos usem a estrutura modalizada to be supposed to para falar sobre o 

que consideram essencial que as pessoas façam para conseguir um trabalho bem remunerado. Além 

da escolha dessa estrutura e não de outra (must, have to, need, etc.) ao desenhar a situação na carta, a 

interação entre Ce e Ra observada no recorte acima revela e reforça tal objetivo.  

Apesar de a escolha de Ra no turno 56 (have to) ser totalmente pertinente com a situação 

proposta, a interferência imediata de Ce no turno seguinte demonstra a sua expectativa em relação 

ao uso de to be supposed to. É provável que tal expectativa esteja relacionada ao fato de que, ao 

contrário de have to e must, to be supposed to constitui uma modalização ainda não constituída pelos 

alunos. Ra percebe claramente o propósito de Ce e acaba reformulando seu enunciado (62) 

utilizando to be supposed to. 

Nesse sentido, o diálogo entre Ra e Ce (56 – 62) criou possibilidades para que Ra 

compreendesse o uso da modalização to be supposed to e fosse capaz de utilizá-la adequadamente 

no seu enunciado. Podemos observar que a construção do conhecimento nesse caso ocorreu por 

meio do estabelecimento de um paralelo entre o conhecimento que se encontra no nível de 

desenvolvimento real e aquele que ainda faz parte do nível de desenvolvimento proximal, pois 

apoiando-se no conhecimento já constituído sobre o emprego de must e have to, Ra compreendeu, 

com o auxílio de um par mais experiente, que to be supposed to também poderia ser utilizado 

naquela situação. A nosso ver, isso retifica o postulado vygotskiano de que a construção do 

conhecimento e, portanto, o trabalho na ZPD, ocorre em constante conflito entre esses dois níveis de 

desenvolvimento, passando por um mesmo ponto a cada nova revolução.  

No que se refere à participação de Da (67), observamos que, após expressar concordância – I 

think you’re right – em relação ao enunciado de Ra, o aluno utiliza a conjunção but para apresentar 

uma restrição, acrescentando um ponto que não havia sido mencionado por Ra. É o uso da 

conjunção also em People also need... que contém a idéia de que um novo ponto de vista será 
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acrescentado. Para expressar sua avaliação em relação ao que foi dito por Ra, Da escolhe estabelecer 

uma necessidade em relação a se obter trabalhos bem remunerados que é to be patient, por sua vez 

justificada na declarativa negativa que fecha seu enunciado it’s not going to be the first job that 

comes that pays better, the most good paying. Nota-se aí um jogo argumentativo intercalado à 

descrição, ou melhor, prescrição das atitudes necessárias para se conseguir trabalhos bem 

remunerados. 

Diante da discussão desses sete recortes referentes aos jogos de nomear e descrever observados 

em interações decorrentes de quatro jogos propostos pelo professor Ce para seus grupos de Básico 1 

e Intermediário 4, podemos sugerir que as capacidades de nomeação e descrição têm natureza 

distinta nos jogos de linguagem propostos para esses dois estágios de aprendizagem da LE. 

Vimos que, ao contrário do que ocorre nos dois jogos propostos para o Básico 1, no RPG a 

nomeação não se constitui na capacidade lingüística em constituição na interação, ocorrendo no jogo 

de linguagem com o intuito de contextualizar as personagens que estarão sendo representadas pelos 

alunos no decorrer do jogo. A descrição, por sua vez, adquire funções variadas nos recortes dos 

jogos provenientes do Intermediário 4, indo consideravelmente além da descrição de características 

pessoais observada no Super Trunfo proposto para o Básico 1. Além da descrição de características 

físicas e do lugar de trabalho, encontramos a descrição de objetos e a prescrição de ações.  

Tanto o caráter não formatado dos dois jogos de linguagem propostos para o Intermediário 4 

quanto o maior conhecimento pelos aprendizes da LE em constituição criaram possibilidades para 

que os alunos se engajassem discursivamente na língua-alvo para realizar funções diversas no que se 

refere à nomeação e descrição. Essa maior diversidade de funções observada nos jogos do 

Intermediário, marcada principalmente pela possibilidade de escolha, caracteriza-se também pela 

ocorrência de estruturas mais complexas nos enunciados dos alunos, como uso de adjuntos 

circunstanciais, de modalizações e de estruturas elípticas para marcar a apreciação valorativa do 

enunciador no diálogo.   

 

2.2. Os jogos de argumentar e a exposição de saberes diversos 

 

Ao refletirmos sobre o uso da linguagem nas variadas esferas da comunicação verbal, deparamo-

nos, certamente, com o papel fundamental desempenhado pela argumentação nas diversas atividades 

realizadas pelo ser humano. Seja em casa, no trabalho, na escola, em conversas informais em esferas 
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mais privadas ou formais nas mais públicas, a argumentação se faz essencial para a tomada de 

posição e negociação de significados na interação, constituindo, portanto, uma capacidade 

fundamental para construção do diálogo internamente persuasivo no sentido proposto por Bakhtin 

(1975). 

Abordamos que, tanto para Huizinga (1944) quanto para Cook (2000), a própria estruturação do 

jogo em regras e, em especial, o elemento competitivo a ele inerente permitem o estabelecimento de 

paralelos com o uso argumentativo da linguagem, o qual, segundo esses autores, assemelha-se à 

competição decorrente do jogo. No caso de alguns jogos que compõem o nosso corpus, tal 

competição ultrapassa o nível da atividade para penetrar no nível do jogo de linguagem na medida 

em que os alunos, além de competirem para ganhar ou perder o jogo, competem na expressão de 

pontos de vista diversos, isto é, de valorações apreciativas distintas perante determinada situação. 

A compreensão dos jogos argumentativos observados no corpus só nos parece possível se 

relacionarmos a interação em que algum processo argumentativo está em constituição à situação 

proposta no jogo para a prática da língua-alvo. Nesse sentido, ao pararem em uma das casas de um 

Jogo de Tabuleiro proposto pela professora Fa, as alunas El e An, cursando na ocasião o Básico 3,  

deparam-se com a seguinte situação: 
 
Express your opinion about different TV programs. Agree, disagree, partially agree with 
each other. 

 

Fica claro, na instrução acima, que as funções esperadas da interação decorrente dessa situação 

são de natureza argumentativa. O processo argumentativo a compor o diálogo entre os alunos é 

marcado pela escolha verbal que, por sua vez, denota as etapas desse processo: expressar (Express 

your opinion...), sustentar (agree) e/ou refutar (disagree, partially agree) opiniões.  A instrução 

também delimita a esfera do cotidiano sobre a qual a argumentação deve ser construída – TV 

programs –  e as relações interpessoais esperadas na interação, indicando aos alunos que, além de se 

posicionar a respeito do que acontece nessa esfera, eles devem negociar suas tomadas de posição: 

concordando, discordando ou concordando parcialmente com a opinião do outro. 

Logo, somos capazes de visualizar a seguinte configuração para a interação decorrente dessa 

instrução: 
Campo: Mídia – programas de televisão 
Tenor: amigos numa conversa informal 
Modo: face a face 
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Especificada a situação a partir da qual o diálogo entre alunas e professora é construído, 

passemos à análise da interação propriamente dita. 

 

Recorte 8 – Jogo de Tabuleiro, Básico 3 

7 El: (Lendo a situação no tabuleiro) Express your opinion about... Agree, disagree or partially agree. 
Dois programas de televisão diferentes e... 

8 Pa: Comparar? 
9 El: Não, expressar opinião, não precisa comparar. Você fala, ah não sei que, não sei que é uma 

porcaria, aí, se ela quiser, ela concorda. 
10 An: Concordo. 
11 El:  É a mesma coisa prá ela. Tipo, deixa eu falar primeiro. É... Ratinho is worse… É worse? 
12 Stds: Yes. 
13 El: Ratinho is worse than… Casa dos Artistas is worse than Big Brother Brasil. Daí você concorda ou 

discorda. 
14 An: É… I agree because… 
15 El: Casa dos Artistas é muito porcaria. 
16 An: I think the word (gesticulando, para esclarecer que se refere ao mundo), the word 
17 El:  World, porque se você falar word  tá falando palavra, WORLLD (enfatizando o L), com l. 
18 An: the world… 
19 El: Não tá preparada. 
20 An: Assim ó, o mundo já tá tão competitivo, né?... e esses programas só competem... As pessoas... 
21 El: É que as pessoas... porque tanto no Big Brother quanto na Casa dos Artistas todo mundo compete, 

só que na Casa dos Artistas todo mundo se vende, vende a sua imagem.  
22 Fa: Sell their image. 
23 An:  Sell? 
24 Fa:  They sell their image. 
25 El: Vai. 
26 An: I agree, né? 
27 El: because  
28 An:  because in Casa dos Artistas they  
29 El: are selling. 
30 Fa: they are selling their images.  
31 An:  Selling? They are… selling their images. 

 

Embora a instrução dada delimite a interação em seus aspectos experenciais (campo), 

interpessoais (tenor) e textuais (modo), a possibilidade de escolha predomina em nível tanto 

paradigmático quanto sintagmático, cabendo aos alunos selecionar as estruturas a serem usadas para 

expressar, sustentar e/ou refutar opiniões. Nota-se, no recorte acima, que tais escolhas são realizadas 

principalmente pela aluna El, que, assumidamente o par mais experiente na interação, comanda a 

construção de todo processo argumentativo. 

O fato de El assumir o controle da interação, tornando-se responsável pelo processo de 

construção do conhecimento, ilustra o postulado defendido por Cook (2000) no que diz respeito à 



 125

habilidade do jogo em inverter ou até mesmo romper as organizações sociais existentes, visto que o 

exercício de ensinar determinado conteúdo, tradicionalmente desempenhado pelo professor, é, nesse 

caso, realizado pela aluna. 

É El que lê a situação no tabuleiro (7), a partir do questionamento de Pa (8), explica o que deve 

ser feito e, como é comum em situações de ensino-aprendizagem mediadas pelo professor, dá um 

exemplo com o intuito de fornecer um modelo (11), especificando a resposta esperada dos colegas: 

daí você concorda ou discorda (13). Apesar de responder com uma declarativa negativa à pergunta 

de Pa em relação ao uso do comparativo, é justamente a forma comparativa a escolhida por El para 

expressar sua opinião sobre dois programas de televisão exibidos por duas emissoras concorrentes, 

ao que a colega An (14) reage concordando, concordância expressa por meio do marcador 

argumentativo I agree e justificada pela conjunção because.  

No turno 16, An modaliza seu enunciado usando o adjunto de modo I think para expressar seu 

julgamento em relação ao enunciado de El. Mais uma vez, El (17) assume o papel tradicionalmente 

desempenhado pelo professor para corrigir a pronúncia da palavra world, esclarecendo para An a 

necessidade de se pronunciar a letra l e aproveitando para diferenciar world de word. An (18) repete 

a palavra world  pronunciando-a corretamente, mas a dificuldade, aparentemente compartilhada por 

An e El, de sustentar opiniões na LE, faz com que o processo argumentativo continue a ser 

construído na língua materna. 

A interferência da professora Fa no turno 22 é claramente uma tentativa de trazer a 

argumentação novamente para a LE. Nessa interferência apenas um dos argumentos enunciados na 

língua materna é recuperado na língua-alvo: a questão, apresentada por El (21), de os artistas 

venderem suas imagens no programa Casa dos Artistas, calando-se, portanto, o argumento de An 

(20) no que diz respeito a esse tipo de programa aguçar ainda mais a competitividade já bastante 

latente no mundo atual. 

Voltada a argumentação estritamente para a questão da venda de imagens, observa-se (do turno 

24 ao 31) que An acaba por se apropriar dos enunciados de El e Fa para sustentar sua concordância 

em relação à opinião expressa por El (13): “Casa dos Artistas is worse than Big Brother Brasil”. A 

professora Fa e a aluna El, desempenhando o papel de pares mais competentes, criam, nessa 

situação, zonas para o desenvolvimento potencial de An. 

Ao final deste recorte, temos a seguinte seqüência argumentativa na língua-alvo: 
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El: “Casa dos Artistas is worse than Big Brother Brasil.” 

An: “I agree, because in Casa dos Artistas they are selling their images.” 

 

Nesse jogo de argumentar, dois programas de televisão exibidos por canais diferentes mas com 

fórmulas ideológicas bastante semelhantes, são trazidos significativamente para a interação e 

tornados alvo de reflexão. Embora a argumentação encontre-se num estágio embrionário e, 

claramente, no nível de desenvolvimento potencial das alunas, a seqüência argumentativa acima 

contém as etapas que, segundo Dolz e Schneuwly (1996), estão envolvidas na capacidade de 

argumentar: sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. 

Em um segundo jogo proposto para este mesmo grupo de Básico 3, o jogo de linguagem ficou 

restrito à exposição de saberes diversos, não criando, portanto, mais zonas potenciais para o 

desenvolvimento da capacidade de argumentar. 

 

Recorte 9 – Superlative Quiz, Básico 3 
95 Pa: What the highest…  
96 Fa: What is the highest… 
97 Pa: What is the highest peak in Brazil? 
98 Pe: The peakest… 
99 Fa: The highest… 
100  Pe: The highest peak in the world…. 
101  El: In Brazil. 
102  Pe: in Brazil is the peak Pico da Neblina. Pico da Neblina. 
103  Fa: Is it correct? 
104  Als: Yes. 
105  Fa: You can give the details. You have here details. You have here é… you can tell this. 
106  Er: Pico da Neblina is the highest peak in Brazil with… 
107  Fa: Three thousand… 
108  Er: three thousand… 
109  Fa: Fourteen meters. 
110  Er: fourteen meters. 
 

Recorte 10 – Superlative Quiz, Básico 3 

162  Er: What is the biggest health danger in the USA? 
163 Pe: Fat. 
164 Fa: Think, think. You have to think. You have two minutes to… one minute. One minute. (…) Go ahead. 

(…) Answer, go ahead. Stop thinking, go ahead, Pe. The biggest… 
165  Pe: The biggest … 
166  Fa: health… 
167  Pe: dangers… 
168  Fa: danger… 
169  Pe: danger in the USA is… To smoke? 
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170  Fa: Go ahead, speak, just say it. 
171  Pe: smoking, the smoking. 
172  Fa: Is it correct? 
173  El: Or… 
174  Pe: Or obesity. Obesity. 
175  Er: Não pode. Ou é um ou é outro. 
176  Fa: Just one. Smoking? 
177  Pe: Smoking. 
178  Fa: Is that correct? 
179  Er: The biggest health danger in the USA is cigarette. 
180  Fa: Is cigarette. The cigarette is related to smoking, so, in my opinion, it’s correct. What do you think, P? 
181  P: Yes. You smoke cigarettes. This is interesting, she could give the other details. There are interesting 

facts there. 
182  Fa: Ok, can you give… you can tell them the other aspects. Pay attention. 
183  Er: Die…. Eu posso falar assim, cigarettes die…? 
184  Fa: Go ahead. Just read. 
185  Er: Cigarette dies… 
186  Fa: kills… 
187  Er: Cigarette kills twenty… two… Ah, eu esqueci. 
188  Fa: Twelve. 
189  Er: Twelve. Eu sempre falo twenty... Twelve thousand people of tobacco related diseases every day in 

the USA.  
190  Fa: What kind of disease can… cigarette can cause? What kind of diseases?  
191  Pe: Cancer. 
192  Fa: Cancer, né? Cancer is one of them. 
193  Pe: Enfisema. 

 

As interações acima, como, aliás, fica evidenciado no próprio nome Superlative Quiz, mostram 

que esse jogo tem o propósito gramatical bem definido de promover a prática do superlativo. Para 

tal, cada um dos dois grupos faz perguntas para o time adversário utilizando a forma superlativa. O 

grupo que responder o maior número de perguntas corretamente, tanto no que se refere à informação 

quanto ao emprego correto da estrutura gramatical, ganha a competição. 

Como as perguntas what is the highest peak in Brazil? (Pa, 97)  e what is the biggest health 

danger in the USA? (Er, 162) relacionam-se a conhecimentos gerais, as interações nos recortes 9 e 

10 são caracterizadas pela exposição de saberes diversos, podendo ser categorizadas como jogos de 

expor. Além da resposta correta à pergunta realizada, o jogo de expor também envolve o 

fornecimento de mais alguma informação a respeito do fato em questão: 

 
Pico da Neblina is the highest peak in Brazil with three thousand, fourteen meters.. (Fa e Er, 105-110) 

Cigarette kills twelve thousand people of tobbaco related diseases every day in the USA.. (Fa e Er, 182-
189) 
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As informações acima se assemelham a entradas enciclopédicas: fornecem fatos objetivos sem, 

contudo, se aprofundarem na questão. Fora a pergunta de Fa (190), what kind of diseases can 

cigarette cause?, não percebemos nenhuma outra tentativa de se continuar o assunto, ou seja, de 

trazer o conhecimento enciclopédico para a apreciação do grupo. Apesar da pergunta, a questão do 

fumo não é em nenhum momento colocada em discussão, e as respostas de Pe (193): cancer, 

enfisema, calam-se para dar início a uma outra jogada. 

Em contraste a esses dois recortes que acabamos de discutir, o jogo de expor observado no Jogo 

do Mico, proposto por Ce para seus alunos de Intermediário 4, incita a construção da capacidade de 

argumentar. 

 

Recorte 11 –  Jogo do Mico, Intermediário 4 
56 Da: I have a pair. 
57 Ce: Yeah? So, you and Thi are going to perform something then you give me back. First, you need the 

sentence. What’s the sentence? 
58 Da: É…  (Lendo) “Nearly 25 million people are starving in Brazil.” 
59 Ce (Corrigindo a pronúncia): In Brazil. 
60 Da: In Brazil. 
61 Ce: So, that’s the problem. So, talk to him about the problem. (Apontando para a lousa) It has been 

established, stated, proved that… 
62 Da: It has been proved that nearly 25 million people are starving… 
63 Ce (Corrigindo a pronúncia): starving... 
64 Da: starving in Brazil. 
65 Ce: (Corrigindo a pronúncia)Brazil. 
66 Da: Brazil. 
67 Thi: But unless we distribute the money better é… we won’t é… solve this problem. 
68 Ce: Good! Do you understand? Good fact. Okay? You can use more arguments to continue the 

conversation. You don’t have to stop there. So, do you have any comments about it? You don’t have to 
stop with unless. You have to continue. Then you comment: I agree, but don’t you think that…? So, 
continue… 

69 Da: Next time. 
70 Ce: Hum? 
71 Da: Next time we’ll do it. 
72 Ce: Next time? No. Now. 
73 Da: Now? I agree, but there are some people that like this (?) and don’t want to be helped, it… an 

example, teen crime. 
74 Ce: Thi. (Thi está pensando) Go on and say, yes, maybe. Say something about what he said. 
75 Thi: É… The problem is on the mind of the peoples, the people who… who think  that there are people 

who… that don’t want to be helped or don’t want to… don’t want to fight for… for their their… their 
objectives. They can’t fight! 

 

Recorte 12 – Jogo do Mico, Intermediário 4 
211  Ce: Which is the sentence? 
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212  Thi (Lendo): “Most people in Brazil are not interested in reading books.” So, it has been established, no, 
proved that most people in Brazil are not interested in reading books. 

213  Ce (Corrigindo a pronúncia): Interested. 
214  Thi: Interested. 
215  Jo: But unless people read when... when is a small children… é… 
216  Ce: When they are children. 
217  Jo: when they are children… é… they will be more interested interested in reading books when they… 
218  Ce: when they grow up. 
219  Jo: when they grow up. 
220  Ce: But remember not they will, they won’t. 
221  Jo: Why? 
222  Ce: Because unless is if not. So, if they don’t read books when they are children, they won’t… Unless 

they read books when they are children, they won’t be interested when they are… when they grow up. 
223  Ra: If the first… if the first is negative, the second is affirmative, no? 
224  Ce: No, not exactly.  
225  Ra: Depends of the… 
226  Ce: Depends on the idea you are going to say. But remember that unless is the same as if not, so unless is 

a negative sentence. 
227  Ra: Hum, hum. Yes. 
228  Ce: Ok, continue. The comment. 
229  Thi: It’s right, I think that the parents must stimulate their kids to read books. Yeah. 
 
Recorte 13 – Jogo do Mico,  Intermediário 4 
348  Da (Lendo):  “The formula of magazines like Caras or Contigo is made of death, sickness, divorce or 

crime.” É… it has been stated that the formula of magazines like Caras or Contigo is made of death, 
divorce… 

349  Ce (Corrigindo a pronúncia): Divorce. 
350  Da: divorce or crime.  
351  Thi: Unless the readers of these these magazines choose better the... their magazines, é… we will have 

é… terrible things to read. 
352  Ce: Good, good! Very good! Comment. 
353  Da: Yes, if they don’t say which topics they want to read, it will always be the same. 
354  Ce: Ok, topics they will read, not want to. Ok, so the last card is yours.  
355  Thi: Yes. 
 

A ocorrência da declarativa passiva it has been proved/stated...e da conjunção unless nos três 

recortes indica que essas estruturas são recorrentes na interação, o que possibilita a comparação 

desse jogo com aqueles propostos pelo mesmo professor para o Básico 1 . O caráter formatado do 

jogo de linguagem está relacionado ao propósito de Ce de usar o jogo como ferramenta didática na 

introdução dos exponentes it has been stated/established/proved para expressar fatos e problemas e 

de unless para estabelecer condições consideradas fundamentais para a solução e/ou transformação 

do fato ou problema apresentado. 

No entanto, o fato de a capacidade lingüística em constituição ser justamente a argumentação 

estabelece uma quebra no formato padronizado observado nas interações decorrentes do Jogo da 
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Memória e do Super Trunfo (Básico 1). Nesse sentido, o jogo de argumentar é marcado pela 

flexibilidade e possibilidade de escolha, variando a nível sintagmático e paradigmático a cada novo 

problema e/ou fato apresentado nas diferentes cartas para valoração apreciativa dos alunos.  

O foco no processo argumentativo e a importância de que o diálogo ultrapasse o estabelecimento 

do problema e apresente uma condição para solucioná-lo e/ou transformá-lo, ficam evidentes nos 

enunciados de Ce nos turnos 68 e 74. “You don’t have to stop with unless. You have to continue. 

Then you comment…” é a forma modalizada, de natureza deôntica, utilizada por Ce (68) para cobrar 

de Da sua apreciação em relação à condição expressa por Thi (67).  De forma semelhante, mas 

utilizando desta vez o modo imperativo, Ce  demanda de Thi uma réplica em relação ao argumento 

de Da: Go on and say,yes, maybe. Say something about what he said (74) no recorte 9 e a respeito 

da posição de Jo no recorte 10: Ok, continue. The comment. 

Nos três recortes deste jogo podemos visualizar as seguintes etapas do processo argumentativo: 

 

 PROCESSOS ARGUMENTATIVOS 
 Jogos de Expor Jogos de Argumentar 
 1. Exposição do 

problema e/ou fato 
2. Possível solução 
e/ou transformação 

3. Sustentação/ 
Refutação da tomada 
de posição em 2 

4.Refutação da 
tomada de posição 
em 3 

Recorte 11 It has been proved 
that nearly 25 
million people are 
starving in Brazil. 
(Da) 

But unless we 
distribute the money 
better we won’t solve 
this problem. (Thi) 

I agree, but there are 
some people that like 
this (?) and don’t 
want to be helped, 
it… an example, teen 
crime. (Da) 

The problem is on the 
mind of the people who 
think that there are 
people that don’t want to 
be helped or don’t want 
to fight for their 
objectives. They can’t 
fight! (Thi) 

Recorte 12 It has been proved 
that most people in 
Brazil are not 
interested in reading 
books. (Thi) 

But unless people 
read when they are 
children, they will 
(wont’t) be more 
interested in reading 
books when they 
grow up.(Jo) 

It’s right. I think that 
the parents must  
stimulate their kids 
to read books. 
Yeah.(Thi) 

 

Recorte 13 It has been stated 
that the formula of 
magazines like 
Contigo or Caras is 
made of death, 
divorce… (Da) 

Unless the readers of 
these magazines 
choose better their 
magazines, we will 
have terrible things to 
read . (Thi) 

Yes, if they don’t say 
which topics they 
want to read it will 
always be the 
same.(Da) 

 
 

Quadro 8 – Processos Argumentativos – “Jogo do Mico”, Intermediário 4 
Mais uma vez, semelhantemente ao que observamos no recorte 8, a capacidade de argumentar é 

alimentada por situações do cotidiano, transpostas para o contexto do jogo a fim de serem 
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submetidas à valoração apreciativa dos aprendizes. Todavia, podemos visualizar, no quadro acima, 

um processo argumentativo qualitativamente distinto daquele observado no recorte referente ao Jogo 

de Tabuleiro proposto para o Básico 3. 

Ao contrário do que notamos no Básico 3, a argumentação acima parece estar em um estágio de 

constituição mais desenvolvido. Além de não recorrerem ao uso da LM para negociar suas tomadas 

de posição, os alunos são capazes de se engajar em um jogo de argumentar relativamente mais 

complexo, composto por três ou quatro etapas inter-relacionadas que, por sua vez, criam uma zona 

mais ampla para o desenvolvimento potencial do processo argumentativo. 

A interação nesse jogo de linguagem inicia-se sempre com a apresentação de um problema ou 

fato, ou seja, com um jogo de expor que implica a exposição de saberes diversos relacionados ao 

contexto sócio-histórico em que vivem os participantes. Os fatos ou problemas, escolhidos pelo 

professor e especificados nas cartas compradas pelos alunos, fornecem subsídios para o processo 

argumentativo, que se inicia com o estabelecimento de uma condição e continua pela sustentação 

e/ou refutação da opinião expressa pelo outro.  

Na seqüência argumentativa do recorte 11, Da, ao acrescentar a conjunção adversativa but ao 

marcador argumentativo I agree, enuncia uma restrição à opinião de Thi de que o problema da fome 

no Brasil só será resolvido com uma melhor distribuição de renda, expressando sua avaliação a 

respeito da situação: a de que algumas pessoas não querem ser ajudadas. Thi refuta imediatamente a 

posição de Da, colocando que algumas pessoas estão impossibilitadas de lutar por melhores 

condições de vida.  

Ao contrário de Da, que modaliza sua restrição com o uso de I agree, but..., as declarativas 

afirmativas e negativas utilizadas por Thi fazem com que a sua tomada de posição seja uma crítica 

direta à posição enunciada pelo colega. Thi condena claramente a posição de Da como uma 

avaliação superficial e preconceituosa da situação, o que percebemos por meio do emprego da 

palavra people no seu enunciado. Primeiramente essa palavra é utilizada para se referir àqueles que, 

incluindo Da, julgam existir pessoas que, apesar da fome, não querem ser ajudadas. A seguir, o 

substantivo people e o pronome they, sua referência anafórica, são utilizados por Thi para expressar 

sua simpatia para com essas pessoas. Essa divisão das pessoas em dois grupos distintos enfatiza a 

posição de conflito do enunciado de Thi em relação à palavra de Da. 

As seqüências argumentativas dos recortes 12 e 13 são ambas constituídas por uma etapa a 

menos que a do recorte 11, e o processo argumentativo encerra-se com Thi (229) e Da (353) 
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sustentando a posição expressa pelo colega. No recorte 12 percebe-se claramente a dificuldade do 

aluno de se posicionar perante o fato apresentado e uma interferência bastante marcante de Ce na 

construção do argumento de Jo. Por ter como propósito garantir o uso correto da conjunção unless, a 

interferência do professor ocorre no nível sistêmico e não no nível das idéias, fazendo do jogo de 

linguagem um espaço para a explicação de itens gramaticais. Embora Jo, com a ajuda de Ce, consiga 

expressar uma condição para a transformação do problema apresentado, as relações de afirmação e 

negação no que diz respeito ao emprego de unless não são compreendidas pelo aluno, prejudicando 

a coerência do seu enunciado. 

Comparando o processo de tomada de posição de Jo no recorte 12 com o de Thi e Da nos 

recortes 11 e 13, observamos diferentes níveis de desenvolvimento da capacidade de argumentar, 

sendo o fato de Thi e Da, ao contrário de Jo, serem capazes de se posicionar diante de problemas 

sociais controversos sem a ajuda de um par mais competente, um indicativo de que tal capacidade 

está mais no nível de desenvolvimento real daqueles e potencial deste. 

Além do processo argumentativo composto de quatro etapas distintas observado no recorte 11, a 

suposição acima pode ser confirmada pela interação entre Da e Thi no recorte 13. Nessa jogada, a 

réplica de Da sustenta a opinião de Thi, revelando sua concordância em relação à tomada de posição 

do colega, marcada pela expressão de polaridade positiva yes, que no enunciado de Da significa I 

agree e funciona, portanto, como um marcador argumentativo.  A condição expressa por Da após 

yes reitera a condição enunciada anteriormente por Thi, reforçando a idéia da importância de os 

leitores de revistas como Caras e Contigo serem mais seletivos na escolha de suas leituras. O fato de 

Da utilizar a conjunção if para praticamente revozear a condição expressa por Thi com unless revela 

o seu conhecimento sistêmico da LE, a sua capacidade de estabelecer paralelos e escolher, dentre as 

possibilidades semelhantes oferecidas pelo sistema lingüístico, aquela que lhe parece mais 

apropriada para marcar sua posição enunciativa. 

Embora os três recortes desse jogo retratem um processo argumentativo em que a tomada de 

posição ocorre de forma consideravelmente mais complexa do que aquela analisada no Jogo de 

Tabuleiro do Básico 3, acreditamos que o jogo de argumentar teria criado mais zonas para o 

desenvolvimento potencial dos alunos caso os conflitos tivessem sido trazidos para o interior do 

processo argumentativo de forma a se tornarem alvo de reflexão crítica no processo de construção 

da capacidade de argumentar. Nesse sentido, tanto os argumentos enunciados sobre a questão da 

fome no Brasil quanto os relacionados à pouca leitura de livros pela população brasileira ou à 
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fórmula de revistas como Caras e Contigo seriam motivos para mais questionamentos, réplicas e 

apreciações valorativas, criando oportunidade para que mais opiniões fossem expressas, sustentadas 

e refutadas e, conseqüentemente, para que outras vozes fossem trazidas para o interior do diálogo. 

Em oposição aos recortes que acabamos de discutir, no RPG as tomadas de posição dos alunos 

não são sustentadas ou refutadas pelos colegas ou pelo professor, e o processo argumentativo acaba 

sendo diluído pelo jogo de narrar. 

 

Recorte 14 – Role Playing Game,  Intermediário 4 
46 Ce: (Para Thi) You start, (Para Ra) then, you say and (Para Da) then you, ok? The telephone: “There is a 

problem. The famous collection Ruby Sweets was stolen from the city museum. People don’t care about 
the matter because there is a perfect copy in the museum.” What do you say? You have to speculate 
about the past or express wish. 

47 Thi: I can speculate about the past or… 
48 Ce: express a wish. 
49 Thi: express a wish. Hum… Unless we… I try to find who stole the rubies, é… nobody will do it. 
50 Ce: Ok, good. You can add three points for social ability. (Para Ra) You. 
51 Ra: Deixa eu pensar... Hum… Unless they talk to the midia, they will never find who stole it. 
52 Ce: Ok, another three points. 
53 Da: If I see the copies of the rubies, it will be easier to find the original ones. 
 

Vimos que no RPG os jogos de linguagem ocorrem durante a narração do misterioso 

desaparecimento de uma coleção de rubis (sweet rubies) do museu da cidade, em que o professor 

desempenha o papel de narrador, e os alunos representam diferentes personagens cuja função é 

desvendar quem roubou as pedras originais. Embora cada um dos três personagens representados 

pelos alunos tenha sua participação na construção da história, eles não dialogam entre si, pois o jogo 

foi estruturado de forma que a interação acontecesse somente entre o narrador (professor) e os 

personagens (alunos). 

O fato de os personagens não dialogarem entre si impossibilita que as opiniões enunciadas pelo 

repórter (Thi), pela espiã (Ra) e pelo detetive (Da) sejam avaliadas sob diferentes pontos de vistas, 

minando as possibilidades de negociação das tomadas de posição e, portanto, de constituição de um 

processo argumentativo. Dessa forma, diferentemente do que observamos nos recortes discutidos 

anteriormente, as condições expressas por Thi, Da e Ra têm um fim em si mesma (uma função 

lingüística a ser desempenhada no jogo de linguagem), não se tornando alvo de constituição da 

capacidade de argumentar. 

No que diz respeito à função lingüística desempenhada por Thi, Da e Ra, parece-nos importante 

salientar o fato de que esta foi diferente da esperada pelo professor. Ao invés de expressar um desejo 
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ou especular a respeito do passado, conforme pedido por Ce, os três alunos acabaram por estabelecer 

uma condição que dialogasse com a narração de Ce (46). Apesar de repetir o que o professor 

esperava que ele fizesse, Thi (47 e 49) acaba expressando uma condição que considera importante 

para a solução do mistério utilizando a mesma estrutura gramatical introduzida no jogo anterior, 

unless+simple present+will, sendo imitado por Ra (51) e Da (53), que substitui a conjunção unless 

por if, da mesma forma que o fez ao revozear o enunciado de Thi no jogo anterior (Recorte 13). 

A análise dos recortes do Jogo de Tabuleiro e do Superlative Quiz (Básico 3), do Jogo do Mico e 

do RPG (Intermediário 4) sugere que a ocorrência ou não de uma seqüência argumentativa no jogo 

de linguagem está inter-relacionada à forma como tais atividades foram estruturadas e às instruções 

dadas pelo professor. Tanto no primeiro quanto no terceiro jogo, a construção da capacidade de 

argumentar integra o propósito da atividade, refletindo-se na interação decorrente do jogo, isto é, no 

jogo de linguagem. No RPG, a forma fechada como a interação foi estruturada não permitiu a 

negociação das diferentes tomadas de posição, e no Superlative Quiz, por sua vez, o foco exclusivo 

no uso correto da forma superlativa não criou espaço para que os saberes expostos fossem alvo de 

contestação ou reflexão. 

 

2.3. Os jogos de relatar 

 

O relato de experiências vividas representou o foco de algumas das situações com que os alunos 

se depararam tanto no Jogo de Tabuleiro do Básico 3 quanto no do Intermediário 4. A seguir, 

discutiremos as características dos jogos de relatar nesses dois estágios, buscando salientar suas 

diferenças, semelhanças e a maneira como outros jogos de linguagem interpenetram e constituem o 

relato de experiências de vida. 

Iniciaremos a discussão relacionando a instrução dada no tabuleiro de um dos jogos do Básico 3 

com a interação dela decorrente. 

 

Instrução – Jogo de Tabuleiro, Básico 3  

 

  Talk about the things your parents used to do when they were teenagers.  
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Recorte 15 – Jogo de Tabuleiro, Básico 3 

1 He: My parents used to go a movies. 
2 Pa: My parents used to go… Como é que fala para mesmo? 
3 Fa: Em? 
4 Pa: Para. 
5 Fa: for? 
6 Pa: for São Paulo. 
7 Fa: No, in this case is to. 
8 El: go to. 
9 Pa: to São Paulo. 
10 El: My father used to work and my mother…, não… como é que fala enquanto?  
11 Fa: When. 
12 El: My father used to work… não… 
13 Fa: and 
14 El: and my mother cuidava. Como é que fala cuidava da casa? 
15 Fa: used to take care of the house. 
16 El: Meu pai trabalhava desde os 18 anos e minha mãe cuidava de casa pro meu pai poder trabalhar. É... 

eles não iam pra São Paulo e nem iam pro cinema. 
17 Fa: Você pode usar while. While… 
18 El: É while é melhor. 
19 Fa: My father used to work while my mother was taking care of the house. 
20 El: My father used to work while my mother… 
21 Fa: To clean the house. 
22 El: cleaned the house. Como é que eu falo prá minha avó? 
23 Fa: For 
24 El: for my grandmother. 
25 An: My parents used to work. 
 
 

O relato de experiências observado acima reflete claramente a instrução especificada no 

tabuleiro na medida em que as alunas He, Pa, El e An estão justamente descrevendo aquilo que seus 

pais costumavam fazer quando eram mais jovens. Além de El no turno 16, não encontramos 

nenhuma outra tentativa de replicar, seja argumentando, comentando ou estabelecendo qualquer tipo 

de relação, aquilo que foi dito pelo colega. Mesmo a réplica de El, que relata o que os seus pais 

costumavam fazer estabelecendo um contraste com as experiências contadas por He e Pa, é 

enunciada na LM, não sendo resgatada para a LE. 

Nesse sentido, o propósito exclusivo do jogo de relatar torna-se a constituição do conhecimento 

sistêmico, o que acaba por distanciá-lo das inúmeras situações da esfera do cotidiano em que 

experiências de vida variadas são contadas. Ao contrário do que ocorre no recorte acima, quando, na 

vida cotidiana, as pessoas contam umas para as outras suas experiências ou as experiências daqueles 

que as cercam, costuma-se estabelecer uma relação interpessoal mais próxima entre os participantes 

da interação. Assim, o que aquele que está relatando espera do outro é, certamente, alguma réplica 
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em relação a sua palavra, seja esta uma concordância, uma negação, um conselho, um 

questionamento ou manifestações não-verbais de espanto, surpresa, empatia, entre outras. 

Devido ao fato de que o propósito do jogo de relatar é o uso do used to para falar de experiências 

passadas e de que os enunciados das alunas não são replicados no decorrer do diálogo, o eixo 

sintagmático é caracterizado por uma estrutura recorrente, como podemos observar na figura a 

seguir. 

 

eixo sintagmático  
(estrutura) 
    
My parents/father used to…  
 
my mother  

     

 
eixo paradigmático 
(escolha) 
 
 go to a movies (sic) 
go to São Paulo 
work 
 
cleaned the house 

   
 

Figura 5: Relações sintagmáticas e paradigmáticas – Recorte 15 

 

O eixo sintagmático, representado pela linha horizontal, é composto por uma seqüência de 

elementos ordenados linearmente que constituem o nível do sintagma, isto é, da estrutura. Já o eixo 

paradigmático, representado pela linha vertical, é preenchido pelos paradigmas que cada uma das 

alunas escolheu usar em uma situação particular transposta para o contexto do jogo. Por serem 

compostas por um conjunto de oposições ou escolhas que podem ser empregadas em determinado 

contexto, as relações paradigmáticas são variáveis, integrando, portanto, o nível da escolha. 

A estrutura my parents used to é recorrente nos enunciados de He, Pa e An, sendo preenchida 

pelas diferentes atividades que seus pais costumavam fazer quando eram mais jovens: go to the 

movies, go to São Paulo e work. Apenas El resolve especificar o que cada um de seus pais 

costumava fazer, my father used to work while my mother cleaned the house, estabelecendo uma 
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quebra no formato observado no eixo sintagmático. Ao empregar a conjunção temporal while para 

estender o significado da sua declarativa anterior, El estabelece uma relação de simultaneidade no 

seu relato que o torna qualitativamente diferente daqueles de suas colegas. Dada a participação de 

Fa na construção do enunciado de El, conclui-se que, nesse caso, a interação professora-aluna 

possibilitou que a construção do conhecimento da capacidade de relatar ultrapassasse o nível de 

desenvolvimento real de El. 

Em um outro Jogo de Tabuleiro, jogado pelo grupo de Intermediário 4, deparamo-nos com um 

relato em que Da está contando para Thi sua experiência desastrosa em um acampamento. 

 

Recorte 15 – Jogo de Tabuleiro, Intermediário 4 
312  Da: É… I went to a summer camp last vacation… 
313  Thi: How was it? 
314  Da: Ah… everything went, went wrong. Nothing was right. 
315  Thi: What happened? 
316  Da: At first there were some parts of the barracs that missed. 
317  Thi: Hum? 
318  Da: Missed. 
319  Ce: From the tent. 
320  Da: From the tent, yes. Missed. 
321  Thi: Where did you leave it? 
322  Da: That was the problem. É…. we had to… Ce, how can I say varal? Like, the place where you é… let 

your clothes. 
323  Ce: Hang clothes? 
324  Da: Yes. 
325  Ce: I have to check because I’ve never seen varal, but it’s the hanger, clothing… 
326  Da: We had no clothing hanger and we needed to improvise the tent. We put the tent like (mostrando  

com as mãos) this way. 
327  Thi: É…You… couldn’t you go out of the summer camp? 
328  Da: Yes, we could go, but with your… the monitor’s permission. 
329  Thi: Ok. 
330  Da: But a friend of I has going alone  without tells no one and in the end of the day we were all worried 

about him. We got out of the summer camp just to tell the police, because no one has a cell phone that 
works there. 

331 Ce: Ok. Say, oh, you could have done this… You could say, I wish I had a different vacation, ok? To 
express regret, I wish I had a different vacation, I wish I went to a different place. 

332  Da: I think it’s like… I am unlucky. I wish next time I can go to a different place. 
 

Em oposição ao que observamos no jogo de relatar do Básico 3, a relação interpessoal que se 

estabelece entre Da e Thi faz com que a interação acima se aproxime mais de possíveis conversas 

encontradas na esfera do cotidiano. Poderíamos, facilmente, delimitar os aspectos experenciais, 

interpessoais e textuais do diálogo: 
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Campo: Férias – Acampamento  
Tenor: amigos numa conversa informal 
Modo: face a face 

 

Conforme mencionamos anteriormente, ao relatarmos uma experiência vivida, esperamos do 

outro uma atitude responsiva ativa, ou seja, uma réplica verbal ou não-verbal que demonstre seu 

interesse por aquilo que estamos contando50.  O interesse de Thi pela experiência que está sendo 

contada por Da traduz-se de diferentes maneiras no seu enunciado: 

 

• nos questionamentos sobre o acampamento: “How was it?” (313) e sobre os eventos lá 

ocorridos: “What happened?” (315); 

• no pedido de esclarecimento expresso por meio da interjeição “Hum?” (317); 

• na pergunta em relação as peças perdidas da barraca: “Where did you leave it?” (321); 

• no pedido de confirmação de uma suposição anterior, expresso pela interrogativa negativa 

modalizada ´couldn´t you go out of the summer camp?” (327); 

• e na expressão de polaridade positiva após a resposta de Da à sua suposição de que era 

possível abandonar o acampamento: “Ok” ( 329). 

 

Todas as réplicas de Thi dialogam com os enunciados de Da em relação à sua experiência, não 

fazendo sentido algum se tomadas isoladamente, fora do contexto do acampamento. Como é comum 

aos gêneros da ordem do relatar, em que as pessoas normalmente se remetem a experiências vividas 

no passado, o tempo verbal predominante no relato é justamente o passado. Mesmo as formas 

modalizadas enunciadas por Thi (327) e Da (328) estão no passado, pois é o modal could, forma 

passada de can, que eles escolhem para expressar possibilidade.  

No seu último enunciado, por outro lado, Da (332) utiliza o presente, visto que o relato já se 

encerrou e ele está avaliando a experiência. As modalizações utilizadas traduzem sua atitude perante 

a experiência vivida: o julgamento de que tudo aconteceu por falta de sorte, I think it’s like... I am 

unlucky, e a expressão de um desejo projetado a uma experiência futura, I wish next time I can go to 

a different place. 

                                                
50 Embora, certamente, a réplica possa quebrar a nossa expectativa, traduzindo-se em emoções negativas como descaso, desprezo, 
arrogância, ironia, etc. 
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Embora possamos pensar numa interação semelhante na esfera do cotidiano, as várias 

interferências de Ce, bem como a influência delas nos enunciados dos alunos, colocam o jogo de 

relatar entre Da e Thi indubitavelmente na esfera escolar. Ce (319) corrige Da (316), tenta esclarecer 

a dúvida de Da em relação à palavra varal (325), sugere para Thi uma possível réplica ao enunciado 

de Da no turno 330 e sugere para Da uma forma de avaliar a situação (332). Isso nos leva a pensar 

que jogos como esse implicam uma transposição dupla de atividades do cotidiano para o processo de 

ensino-aprendizagem: transposição da atividade jogo de tabuleiro jogado no cotidiano e de 

experiências vivenciadas no dia a dia, ambas modificadas pedagogicamente, de forma a se tornarem 

contextos para a construção do conhecimento. 

Em um outro recorte desse mesmo Jogo de Tabuleiro, o jogo de relatar é acompanhado pela 

tomada de posição de Da em relação ao problema relatado por Ra. 

 

Recorte 16 – Jogo de Tabuleiro, Intermediário 4 

85 Ra (Lendo):  “A: Your boy/girlfriend surprised you with a puppy on your birthday. As you live in a fairly 
small apartment, your parents won’t hear of a pet. Share your problem with B. B: A is your best friend. 
See what you can do to help him/her.” Then… My boyfriend give me a pet on my birthday, but I live on 
a small apartment and I do not have this puppy on my home. Then, what do… what did I… do? Yes. 
With this… 

86 Ce: What should I do? 
87 Ra: What should I do with my problem? 
88 Da: Well, I think that if you cannot stay with the puppy, you may return it to the shop or é… give it to 

someone else. You are not going to change from your apartment just because of the puppy. 
89 Ce: The problem is that hum… she cannot take the puppy to the apartment because of their… of her 

parents. That’s the problem. 
90 Ra: Yes. 
91 Da: Ah, all right. Let me think. 
92 Ce: What should she do? 
93 Da: Well, I think they are right if it’s an apartment… 
94 Ce: Small. 
95 Da: A small apartment, I think they are right, but if you really want to stay with the puppy you should 

talk to them. Maybe, they… agree with it. 
96 Ce: What about you? Say what you think about it. 
97 Ra: Ah… tem que continuar? Ah, não sei. 
98 Ce: You agree? You think his idea is good? 
99 Ra: Yes, I think that his idea is very good and I will do it. 
 
 

À semelhança do recorte anterior, poderíamos facilmente imaginar uma situação cotidiana para o 

diálogo acima. Embora a leitura das instruções (role play), as dúvidas dos alunos e a interferência 

constante do professor façam com que esse tipo de interação seja característica da esfera escolar, 

uma situação em que dois amigos (tenor) conversam, seja face a face ou no telefone (modo), sobre a 
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experiência de ganhar um animal de estimação e as complicações envolvidas em tal experiência 

(campo), parece-nos absolutamente normal.   

O fato de esse tipo de relato de experiências ser comum no contexto em que vivemos explica a 

presença de jogos de relatar como os do recorte 15 e 16 neste Jogo de Tabuleiro, pois a escolha do 

professor sobre quais situações cotidianas transpor para o jogo, por ser ideologicamente 

determinada, não é aleatória. Portanto, ao delimitar o campo, tenor e modo da interação, Ce já tinha 

expectativas social, histórica e culturalmente determinadas sobre as funções que deveriam aparecer 

no diálogo entre os alunos. 

Para a situação acima, como é possível observar por meio da descrição do role play, as seguintes 

funções são esperadas: 

 

• relatar a experiência: “Your boyfriend surprised you with a puppy on your birthday”; 

• relatar o problema envolvido: “As you live in a fairly small apartment, your parents won’t 

hear of a pet”; 

• pedir conselho: “Share your problem with B”; 

• expressar opinião/Aconselhar: “A is your best friend. See what you can do to help him/her”; 

• aceitar ou refutar opinião. 

 

A confirmação de que Ce esperava que os alunos utilizassem a LE para realizar as funções acima 

se evidencia nas suas várias interferências.  Primeiramente, Ce (86) entra no diálogo para corrigir a 

forma inadequada como Ra (85) pediu conselho para Da. A seguir (89, 92, 94), sua participação é no 

sentido de resgatar o problema descrito na instrução e não mencionado por Ra (85) no seu 

enunciado: o fato de seus pais não aceitarem o filhote devido ao tamanho do apartamento. 

Finalmente, Ce (98) cobra de Ra um posicionamento em relação à opinião expressa por Da. 

Como a participação do par mais competente no diálogo interfere e modifica a natureza do jogo 

de linguagem, consideramos fundamental que os enunciados dos alunos sejam discutidos a luz desta 

participação.  

Nesse sentido, para pedir o conselho de Da, Ra (87) revozeia o enunciado de Ce (86), 

substituindo a interrogativa usada anteriormente, what do… what did I… do with this? (85), pela 

estrutura sugerida por Ce, what should I do with my problem (87), que enfatiza o uso do modal 

should para pedir conselho. Já a resposta de Ra (90) ao enunciado de Ce no turno 89 não é uma 
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reformulação do seu enunciado anterior, mas uma simples expressão de polaridade positiva: Yes. 

Como Ce (89), ao invés de se dirigir a Ra, utilizou o pronome she e o possessivo her para falar por 

ela, o advérbio yes confirma o que foi dito. Por fim, ao ser abordada por Ce (96 e 98) para que 

reagisse aos enunciados de Da (93 e 95), Ra (99) acaba expressando concordância em relação à 

opinião e ao conselho do colega. 

Os enunciados de Da, por sua vez, introduzem um jogo de argumentar na experiência relatada 

por Ra. A declarativa modalizada I think (88, 93, 95) é utilizada por Da para marcar o seu 

posicionamento e sugerir possíveis soluções para o problema. A sua primeira tomada de posição 

oferece duas alternativas para uma condição existente, you may return it to the shop or give it to 

someone else (88), corroborando as possibilidades apresentadas com uma declarativa negativa, You 

are not going to change from your apartment just because of the puppy, que acaba por transformar a 

atitude de probabilidade expressa anteriormente pelo enunciador por meio do modal may, em fato, 

verdade absoluta. 

Após a interferência de Ce no sentido de resgatar a questão da proibição dos pais devido ao 

tamanho do apartamento, Da (93) assegura que o seu enunciado esteja adequado a essa nova 

particularidade. Mais uma vez, a sua avaliação da situação é expressa através da declarativa 

modalizada I think seguida de uma condição, ambas utilizadas para expressar concordância com a 

atitude dos supostos pais de Ra. No turno 55, Da repete a posição expressa anteriormente I think 

they are right, acrescentando, desta vez, a conjunção contrastiva but seguida de uma outra condição 

if you really want to stay with the puppy para aconselhar Ra you should talk to them. Por fim, Da 

encerra o seu enunciado posicionando-se sobre a possível reação dos pais caso seu conselho seja 

seguido: Maybe, they... agree with it.   

Em outras duas situações encontradas nessa mesma atividade, o relato de experiências é seguido 

por um jogo de descrever, ou melhor, de prescrever, na medida em que instruções e prescrições que 

regulam o comportamento são dadas após o relato.  

 

Recorte 17 – Jogo de Tabuleiro, Intermediário 4 
134  Thi: Do you remember Joana? 
135  Ra: Yes, I remember. 
136  Thi: Yes, but é… something bad happened to her. É… her… in the day he was… é he… é… she was 

getting married é… her fiancé left her in the door of the church. 
137  Ra: Oh, poor little… 
138  Ce: thing. 
139  Ra: thing! That’s a so bad thing happened with her! But why her… future… 
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140  Ce: Fiancé. Why her fiancé…? 
141  Ra: fiancé left her in the church? 
142  Thi: Nobody knows. 
143  Ra: (Expressando espanto) Hummm! 
144  Ce: He’s a bigger... 
145  Thi: Yes. 
146  Ra: Oh! And how is she? She is very sad? 
147  Thi: Yes, she’s… 
148  Ra: Angry? Worried? 
149  Thi: She’s locked in her room since this day. 
150  Ra: Oh, she needs to get out… Get out? to meet, met, I don’t know. 
151  Ce: Meet somebody new. 
152  Ra: Yes, meet somebody new. 
153  Thi: Yes, I think it’s true. True. 
 
Recorte 18 – Jogo de Tabuleiro, Intermediário 4 

161  Da: I’m quite doing badly at Mathematics.  I can’t understand very well all that numbers. É… I think I 
don’t really like the materia, but… 

162  Ce: The subject. 
163  Da: the subject, but it can’t change. What should I do? 
164  Ra: Oh, you should… you should… 
165  Ce: That’s important that you… 
166  Ra: Ah… that’s important that you study more and you need don’t only read the problems, you need 

unders… understand the problems and use your logical, I don’t know. 
167  Ce: Logical. 
168  Ra: Yes. If you understood, you will… Como é…? 
169  Ce: You will do well. 
170  Ra: do well. Yes. 
171  Ce: Ok. 
172  Da: Yes, thanks. I’ll try to do this. 
173  Ra: You’re welcome. 
 
 

Nos recortes 17 e 18, após o relato por Thi do que ocorreu com Joana e por Da do seu problema 

em relação à matemática, Ra prescreve possíveis ações, cuja função é claramente regular ou 

transformar o comportamento dos participantes envolvidos no relato. Como as situações e, em 

conseqüência, os problemas relatados são fictícios, a prescrição existe apenas a nível lingüístico, não 

influenciando possíveis ações no mundo real.  

Nesse sentido, apesar de os jogos de relatar observados nos recortes 16, 17 e 18 estarem calcados 

em situações da vida cotidiana, eles são totalmente dependentes de elementos imaginários. Para se 

engajarem discursivamente nesses relatos, os alunos tiveram que se projetar em outras realidades, 

imaginando que tipos de comportamento teriam caso passassem por experiências semelhantes. 

As prescrições sugeridas por Ra após os dois jogos de relatar acima são compostas por estruturas 

modalizadas que, transpostas para situações cotidianas, poderiam ser interpretadas não apenas como 
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sua apreciação valorativa da experiência contada, mas sobretudo como sua intenção de influenciar a 

atitude do outro. Como no primeiro recorte o relato de Thi é sobre uma terceira pessoa, Joana, a 

intenção de regular o comportamento do outro fica diluída, e a necessidade expressa por Ra tem o 

caráter de um comentário: aquilo que ela faria se fosse Joana. Já no segundo recorte, a escolha do 

modal should (164) e o emprego, após ênfase dada por Ce (165), da estrutura também modalizada 

that´s important that you e da declarativa you need buscam prescrever ações que transformem a 

situação experenciada por Da. A condição expressa por Ra (168 e 170) a seguir confirma sua 

intenção de regular o comportamento do colega na medida em que contém a idéia de que, se aquilo 

que foi sugerido for feito, o problema estará resolvido. 

À semelhança do que observamos nos jogos de nomear, de descrever e de argumentar, a 

discussão acima sugere que a capacidade de relatar no jogo do Intermediário 4 é caracterizada pela 

ocorrência de estruturas lingüísticas mais variadas e, algumas vezes, mais complexas, que acabam 

por estabelecer significados experenciais, interpessoais e textuais qualitativamente diferentes 

daqueles observados no Básico 3.  

No que se refere ao aspecto experencial, percebemos que, nos jogos de relatar do Intermediário 

4, é relativamente mais fácil projetar as interações em possíveis campos da vida cotidiana na medida 

em que podemos identificar mais semelhanças com relatos espontâneos, o que, por sua vez, acaba 

por fazer com que as relações interpessoais entre os participantes sejam marcadas por um caráter de 

interdependência, em que cada enunciado é de fato uma réplica ao anterior. Por fim, parece-nos que 

essas diferenças relativas a campo e tenor são significativamente influenciadas pela maior 

possibilidade de escolha no nível textual, em especial pelo uso nos jogos de relatar de estruturas 

modalizadas diversas para traduzir as diferentes atitudes do enunciador perante aquilo que foi dito 

pelo outro. 

 
 

2.4. Os jogos de inferir 

 

Conforme mostram os gráficos no início do presente capítulo, os jogos de inferir só ocorrem no 

Intermediário 4, onde ocupam uma parcela de 7% do total dos jogos de linguagem observados nesse 

estágio, a qual, por sua vez, representa apenas 4% em relação ao total do corpus. 
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O baixo percentual desse tipo de jogo de linguagem está relacionado ao fato de que a capacidade 

de inferir é focalizada exclusivamente no Role Playing Game (RPG) proposto por Ce para seu grupo 

de Intermediário 4, que, por constituir-se da narração de uma história de mistério de que os alunos 

participam como personagens diversos, cria um contexto propício para que inferências diversas 

sejam realizadas. 

Nesse sentido, as inferências realizadas pelos personagens representados por Thi, Da e Ra 

dialogam com os jogos de narrar presentes nos enunciados do professor, só podendo ser 

compreendidas se relacionadas à história narrada. 

A capacidade de inferir observada no RPG é responsável pela realização das seguintes funções 

ao longo da narração: 

 

a. Inferir sobre os possíveis suspeitos pelo desaparecimento da coleção de rubis do museu da 
cidade 

 
78 Ce: (…) So now the person is going to say some… is going to say this: “The collection Ruby Sweets is 

compounded by eleven pure ruby stones in the shape of sweets and candies. It is important to the city 
History, that is why you have to find it before people can prove that the collection you find in the 
museum is fake. You must be fast, because there are other people in this search, all of them wants the 
credit for it.” Ok? (Reading) “Now you are alone.”  The person turns off the phone and you are alone 
at…. your office or at home. “You think a little bit about the problem. You know that the director of the 
museum (Jonathan Gainer) knows something about it. Another person is the curator of the museum 
Stevens… Steve Stevens”. So, they are suspects, ok? So, what are you going to do? You have to make 
an inference about one of them.  

 
94 Da: The curator is a possible é… suspect because he is the responsible for that area, for the security. 
95 Ce: Ok. 
96 Ra: The director must have know something about the rubies. 
97 Ce: Must… 
98 Ra: must have know, knew, know, knew. 
99 Ce: Can you help her? The director must have… 
100  Ra: must have know. 
101  Da: He must have known. 
102  Ce: Yes, known. 
103  Ra: É know, knew, known. 
 
104  Ce: Known. 
105  Ra: Known about the rubies. 
106  Ce: (Corrigindo a pronúncia) About the rubies, the director? 
107  Ra: Yes. 
108  Thi: It must have been the director because he… he surely knows many things about the rubies to create 

a perfect copy. 
 

b. Justificar a necessidade de interrogar determinado suspeito 
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113 Ce: The curator. Yes, now I’m going to sepa… to divide the story in two, ok? You are going to talk to the director 

and you will talk to the curator because you think they are the most probable, hum… they are guilt, ok? Let’s see. 
(Lendo) “You will talk to the person you have chosen. You get into his house and he answers the door. Here’s what 
he tells you: Jonathan, the director, says: ‘How can I help you?’ and Steve says: ‘Is there anything I could do for 
you?’. You have difference here. Somehow you are going to express needs without showing you think he is a 
suspect. Express needs and be careful not to show that you think he is a suspect.  

 
120  Ra: I’m looking for the rubies and I need know somethings about the stones and how… how you are a director, I 

imagine you should know something about it. 
 

c. Confirmar a profissão de um dos suspeitos com base em determinado fato 
 
152  Ce: (…)  (Para Da) So, you know. Steve said: “Well, I know all the collections in the museum.” All the kinds of 

collection we have in the museum, I know. So, confirm Steve’s occupation. Remember he is the curator, so you 
have to confirm it. 

153  Da: Confirm he is the curator? É… To know all the collections so well you must be the curator from the museum. 
 

d. Inferir sobre determinada atitude ou comportamento 
 
188 Ce: (…) And Jonathan said, going back to the director, and Jonathan said: “I’ll tell you everything I know right here. 

The collection is one of the most famous articles in the museum. That’s why millions and millions of people visit it 
every year. Imagine if something happens to it! Oh, I just can’t do it.”  Make an inference about what he says. 

 
220  Thi: You must be hiding something because I’m sure you can imagine what… what happened. 
 

e. Realizar uma inferência a partir de algo que foi dito 
 
233 Ce: (…)  So, Steve said: “Well, I think so. That’s the director who always checks the collection. He never lets me do 

it by myself. He loves that collection, you know.” So, make an inference about the director having stolen the 
collection and replaced it by a copy. 

234  Da: And now I make an inference? What you are saying is that there’s a chance from the director being the one 
who has stolen the… the collection. 

 
 

As partes destacadas, em negrito, nos enunciados de Ce (78, 113, 152, 188 e 233) chamam a 

atenção para o fato de que, além de narrador da história, o professor é também aquele que estabelece 

as formas de participação dos diferentes personagens, determinando a função lingüística a ser 

realizada após a narração de determinado evento.  

Embora a função “faça uma inferência” (make an inference) seja solicitada três vezes por Ce 

(78, 188, 233), observamos um total de cinco situações em que os alunos recorrem à capacidade de 

inferir para realizar as funções solicitadas de forma a estabelecer um diálogo com a narração, o que, 

a nosso ver, revela o papel fundamental desempenhado por tal capacidade em jogos como o RPG 

que, quando jogados na esfera do cotidiano, demandam uma grande habilidade de dedução para que 

o mistério seja desvendado e o objetivo de vencer a competição alcançado.  
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Para realizar inferências sobre os possíveis suspeitos apontados pelo narrador, Ce (78), Da (94), 

Ra (96) e Thi (108) recorrem ao uso de estruturas modalizadas que expressam graus de 

probabilidade em relação às suas inferências. Da (94), ao utilizar o advérbio possible para relativizar 

a sua declarativa the curator is a possible suspect, expressa um grau de probabilidade menor do que 

Ra (96) e Thi (108), que empregam o modal must seguido do particípio passado para inferir sobre o 

envolvimento do diretor no roubo da coleção de rubis. Diferentemente de Ra (96, 98, 100, 103 e 

105), que, a partir da correção de Ce (97) e da ajuda de Da (101), faz do jogo de inferir um contexto 

para lembrar a conjugação do verbo know, Da (94) e Thi (108) realizam inferências mais complexas 

na medida em que ambos utilizam a conjunção because seguida de uma declarativa para estabelecer 

uma relação de causa/efeito com a dedução enunciada. 

Ao compararmos os enunciados de Ra nos turnos 96 e 120, notamos que o segundo é 

relativamente mais complexo do que o primeiro. Em oposição à inferência por si e ao foco 

gramatical observado no turno 96, para realizar a função lingüística solicitada por Ce (113) em 2, Ra 

(120) utiliza a capacidade de inferir a fim de justificar a descrição de uma ação em progresso, I’m 

looking for the rubies, e de uma necessidade, I need know somethings about the stones. A inferência 

realizada por Ra é duplamente modalizada para que a relação de causa/conseqüência expressa por 

sua personagem, a espiã, não levante suspeitas no diretor: and how you are a director, I imagine 

you should know something about it. 

Nas situações 3, 4 e 5, Da (153 e 234) e Thi (220) constroem suas inferências revozeando o que 

foi dito pelo curador e pelo diretor, marcando a avaliação dos seus personagens, detetive e repórter, 

em relação aos enunciados daqueles. As vozes do curador e do diretor narradas por Ce são 

revozeadas para: 

 

• confirmar a profissão do curador por meio de dedução  

- Well, I know all the collections in the museum… (curator) 
- To know all the collections so well you must be the curator from the museum. (Da) 

 

• revelar uma desconfiança  

- Imagine if something happens to it! Oh, I just can’t do it. (director) 
- You must be hiding something because I’m sure you can imagine what… what 

happened. (Thi) 
 

• tirar uma conclusão a partir do que foi enunciado 
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- Well, I think so. That’s the director who always checks the collection. He never lets me do it by 
myself. He loves that collection, you know. (curator) 

- What you are saying is that there’s a chance from the director being the one who has stolen the… 
the collection… (Da) 

 
 

Dada a inter-relação entre os enunciados, os trechos acima poderiam perfeitamente compor um 

diálogo numa situação real em que o desaparecimento de alguma peça do acervo de um museu 

estivesse sendo investigado, pois o engajamento discursivo entre os personagens permite a projeção 

da ficção na realidade que a inspira. 

Da e Thi não estão meramente repetindo as palavras do curador e do diretor, mas, de fato, 

utilizando a palavra do outro para construir novas significações. Tanto Da quanto Thi ampliam o 

que foi enunciado pelo outro utilizando formas modalizadas da língua-alvo para expressar diferentes 

atitudes: dedução (you must be the curator of the museum (Da), you must be hiding something 

(Thi)); certeza (I’m sure (Thi)) e possibilidade (you can imagine (Thi)).  

Por pertencer à categoria de jogos definida por Caillois (1958) como mimicry, cuja característica 

é a criação de um universo ficcional amplo, o RPG pode criar um contexto significativo para a 

constituição da inferência e de outras capacidades de linguagem na LE. Certamente, os jogos de 

inferir poderiam ter sido mais complexos, combinando-se com outros jogos de linguagem na 

expressão de atitudes e avaliações variadas dos personagens em relação ao mistério, caso a estrutura 

do jogo tivesse propiciado oportunidade para que os três personagens interagissem. A estrutura 

engessada da interação narrador-personagem acabou por amenizar ou até suprimir o aparecimento 

de conflitos, característica fundamental do RPG jogado no cotidiano e primordial para a criação de 

uma zona potencial mais ampla para a negociação de significados na LE. 

 

 

3. Resumo dos Resultados 

 

A análise acima, buscando responder às perguntas de pesquisa 1 e 2, foi orientada por dois 

objetivos centrais: 

 

a. identificar os jogos de linguagem presentes nas interações decorrentes de um total de sete 
jogos, sendo que dois foram propostos para o Básico 1, dois para o Básico 3 e três para o 
Intermediário 4 (Pergunta 1); 
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b. discutir o desenvolvimento de capacidades de linguagem mais complexas nesses jogos 

(Pergunta 2). 
 

Com base nesses dois objetivos, os resultados da análise das interações sugerem que: 

 

€A€ Os jogos de linguagem representam os componentes lingüísticos dos jogos, e a análise 
realizada levando-se em consideração a interdependência destes dois níveis da atividade revelou 
que: 
 

€1€ A categorização das interações de acordo com a capacidade de linguagem dominante 
levou à identificação de sete tipos de jogos de linguagem: jogos de nomear, de relatar, de 
expor, de argumentar, de inferir, de descrever e de narrar. 

 
€2€ Os jogos propostos para o Básico 1 trabalharam fundamentalmente a nomeação; a 
descrição de características pessoais é introduzida somente no segundo jogo. No Básico 3, o 
foco foi dado à exposição de saberes diversos e ao relato de experiências vividas, 
observando-se também a constituição ainda bastante inicial da capacidade de argumentar. No 
Intermediário 4, por sua vez, identificamos a ocorrência dos sete tipos de jogos de 
linguagem, ou seja, a utilização da LE para construção e negociação de significados mais 
variados.  

 
€3€ Os jogos de nomear e descrever observados no Básico 1, dado o seu caráter formatado, 
levaram à prática recorrente dos objetos lingüísticos em constituição, limitando o uso da LE 
às estruturas, delimitadas previamente, presentes no eixo sintagmático e paradigmático. Já os 
jogos propostos para o Básico 3 e, especialmente, aqueles  propostos no Intermediário 4, 
dado o fato de não serem baseados na fórmula eixo sintagmático fixo x eixo paradigmático 
variável, propiciaram aos alunos maior possibilidade de escolha das estruturas a serem 
utilizadas, criando, conseqüentemente, mais zonas para a negociação de significados e para o 
desenvolvimento potencial dos aprendizes. 
 
€4€ As interações decorrentes do Jogo da Memória e do Super Trunfo (Básico 1) foram 
orientadas fundamentalmente pelo propósito pragmático de vencer a competição. Nesse 
sentido, embora a relação entre alunos, professor e atividade tenha ficado evidente, o aspecto 
interpessoal inerente à negociação de significados não se estendeu ao nível do jogo de 
linguagem. As capacidades de nomear e descrever, totalmente subordinadas à competição, 
distanciaram-se, portanto, de possíveis interações em que tais capacidades poderiam ser 
utilizadas na vida cotidiana. No Básico 3, em especial nos jogos de expor, observamos um 
foco bem acentuado na competição, mas, por outro lado, no jogo de relatar e 
preponderantemente no de argumentar decorrente do Jogo de Tabuleiro, a relação 
interpessoal estabelecida entre os participantes no jogo de linguagem foi mais próxima de 
situações reais nas quais a linguagem é utilizada para relatar experiências de vida ou 
expressar diferentes pontos de vista. Por fim, nas interações do Intermediário 4, o jogo de 
linguagem parece estar em primeiro plano, e a competição, o jogo, é apenas o contexto em 
que relações interpessoais são de fato estabelecidas.  
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€B€ As capacidades de linguagem trabalhadas nos jogos tornaram-se mais complexas na medida 
em que: 
 

€1€ A estrutura formatada dos jogos de linguagem observada no Básico 1 adquiriu 
dimensões diferentes no Básico 3 ou Intermediário 451, propiciando aos aprendizes uma 
maior possibilidade de escolha entre as estruturas da LE a serem utilizadas em determinada 
situação para desempenhar as funções sugeridas. 
 
€2€ A repetição no eixo sintagmático e a substituição no eixo paradigmático (Básico 1) se 
transformaram em revozeamento do enunciado do outro (Básico 3 e Intermediário 4) nos 
momentos em que a palavra alheia foi apropriada para expressar uma apreciação valorativa 
própria em relação ao que foi dito. 
 
€3€ Gêneros do cotidiano, orientados por motivações de ordem mais pragmática, por 
exemplo a simples troca de informações como nome, endereço, telefone, profissão entre 
outras, evoluíram para aqueles cujo foco é a exposição de saberes diversos ou o 
estabelecimento de relações interpessoais mais ou menos elaboradas: o simples relato de 
experiências vividas, a realização de inferências, a sustentação e refutação de tomadas de 
posição em esferas mais privadas. 
 
€4€ Diferentes capacidades de linguagem passaram a integrar uma mesma situação: a 
descrição acompanhada pela realização de inferências, a exposição de saberes ou o relato de 
experiências pela argumentação e assim por diante. 
 
€5€ A análise das interações na sua materialidade lingüística revelou o uso de formas mais 
complexas da LE para realizar funções lingüísticas diversas ou semelhantes: as declarativas e 
interrogativas formatadas no Básico 1, a modalização em estágio embrionário no Básico 3 e, 
finalmente, o uso de formas elípticas para indicar o conhecimento compartilhado da situação 
e de estruturas modalizadas variadas para expressar diferentes atitudes em relação ao que foi 
enunciado no Intermediário 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Mesmo nos jogos do Básico 3 e do Intermediário 4 (Superlative Quiz e Jogo do Mico), em que certas estruturas lingüísticas são 
decorrentes na interação, o formato do jogo de linguagem não é tão rígido quanto o do Básico 1, permitindo aos alunos fazer opções 
sobre a forma de expressar determinada função.  
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CAPÍTULO VI 

O JOGO E O JOGO DE LINGUAGEM SOB A PERSPECTIVA DOS JOGADORES 

 

Neste capítulo a construção do conhecimento nos jogos é discutida sob a perspectiva dos 

aprendizes com o intuito de responder a nossa terceira pergunta de pesquisa: 

 

• Como os aprendizes percebem a contribuição do jogo para o processo de aprendizagem? 

 

No capítulo de metodologia especificamos que, após a filmagem de cada um dos jogos, foi 

solicitado que cada aluno-jogador respondesse um questionário, instrumento utilizado com o intuito 

de levantar a percepção dos aprendizes em relação ao jogo e ao processo de construção do 

conhecimento da LE por este desencadeado. Portanto, ao elaborar o questionário, a pesquisadora 

pretendia lançar mão de um instrumento capaz de acessar as concepções dos alunos sobre a 

atividade: jogo e os objetos lingüísticos nela constituídos: jogo de linguagem, buscando 

compreender o interjogo entre esses dois aspectos sob a perspectiva dos jogadores. 

 Discutir as diferentes apreciações valorativas dos alunos sobre os sete jogos que integram o 

nosso corpus representa, nesse sentido, a busca do estabelecimento de um diálogo entre os 

resultados de análise que acabamos de discutir e as diversas vozes que possibilitaram que o jogo e o 

jogo de linguagem ocorressem. 

Embora nos dois jogos do Básico 1 e no Jogo de Tabuleiro do Básico 3 um grupo focal tenha 

sido escolhido para a filmagem, o questionário foi respondido por todos os alunos presentes 

naquelas aulas, visto que os grupos não-focais desempenharam a mesma atividade. Por acreditarmos 

ser fundamental para a compreensão e representatividade do nosso objeto de estudo levar em conta o 

conjunto dos enunciados que avaliaram as situações de ensino-aprendizagem em questão, as 

respostas de todos os alunos ao questionário serão tomadas como possível objeto de análise. 

O quadro abaixo mostra o número de alunos que responderam o questionário em cada um dos 

jogos e o total de questionários respondidos. 
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Estágio Jogo Número de 
alunos 

Jogo da Memória 13 Básico 1 
Super Trunfo 12 
Jogo de Tabuleiro 8 Básico 3 
Superlative Quiz 7 
Jogo do Mico 6 
Role Playing Game (RPG) 3 

Intermediário 4 

Jogo de Tabuleiro 3 
Total de questionários 52 
Quadro 9 – Questionários coletados nos sete jogos 

 
A fim de dar conta das diferentes percepções em relação ao processo de construção do 

conhecimento reveladas nesses 52 questionários, dividimos a discussão a seguir em três tópicos, 

cuja relação com as cinco perguntas que compõem o questionário pode ser visualizada abaixo. 

 

QUESTIONÁRIO (ASSESSMENTS FORMS) 
1 Avalie o jogo escolhendo uma das notas (Excelente, Bom, Razoável, Insatisfatório). 

Justifique sua escolha. 
 
2 Como você avalia o seu desempenho nesse jogo? Que fatores contribuíram para que 

você tivesse esse desempenho? 
 
3 Levando em consideração os aspectos lingüísticos enfocados no jogo, comente de que 

forma essa atividade contribuiu ou não para o seu processo de aprendizagem da LE. 
 
4 De que forma o professor participou do jogo? Como essa participação interferiu no seu 

desempenho ao longo da atividade? 
 
5 Descreva sucintamente como a interação com os colegas durante o jogo contribuiu para 

a sua aprendizagem.  
TÓPICO Dados obtidos das 

perguntas: 
O jogo como lúdico: a questão do (des)prazer, das regras e da 
competição 

1 e 2 

O jogo como elemento constitutivo da linguagem: o treinar, o 
revisar, o pensar e o refletir 

1,2 e 3 

A sócio-construção do conhecimento: o papel da interação 
com o(s) outro(s) 

4 e 5 

Quadro 10 – Relação entre tópicos levantados e perguntas realizadas 
 

Dado o caráter aberto das perguntas, as respostas obtidas revelam percepções variadas em 

relação à experiência de ensino-aprendizagem em foco, o que torna extremamente complicado 
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estabelecer tópicos que venham a abarcar todos os aspectos mencionados pelos alunos. Por outro 

lado, acreditamos que uma classificação extremamente rígida de respostas abertas seria como 

submeter os enunciados a uma camisa-de-força, o que acabaria por suprimir o diálogo que 

pretendemos estabelecer. Assim, de forma a possibilitar que as diferentes vozes ecoem na discussão, 

optamos por eleger tópicos suficientemente abertos para permitir a reflexão sobre os diversos 

aspectos mencionados pelos alunos.  

Para interpretar as contribuições dos alunos em relação a cada um desses três aspectos e de 

outros a ele relacionados, recorreremos mais uma vez à gramática sistêmico-funcional para a análise 

da materialidade lingüística dos enunciados, enfocando, principalmente, os significados 

experenciais, interpessoais e textuais revelados por meio dos processos mentais observados, das 

escolhas lexicais realizadas e do emprego de modalizações. 

 

1. O jogo como lúdico: a questão do (des)prazer, das regras e da competição 

 

As reflexões dos vários autores52 que tomaram as características do jogo como seu objeto de 

estudo, sublinham o caráter lúdico dessa atividade. É justamente o lúdico, associado à idéia de 

prazer e liberdade, que diferencia o jogo de outras atividades humanas, como a atividade escolar ou 

o trabalho, fazendo dele uma atividade de orientação própria, em que a sensação de prazer ou 

desprazer53 é estimulada pelo mundo particular54 criado pelo jogo e está, portanto, contida na 

atividade de jogar ou mesmo de assistir ao jogo. 

Essa associação do jogo com o prazer experimentado no lúdico é enunciada pelos alunos por 

meio do emprego de qualificativos diversos, como podemos observar nas partes destacadas dos 

enunciados abaixo. 

 

O prazer experimentado no jogo 

Excelente. O jogo permitiu a interação entre os alunos e uma aprendizagem mais descontraída. 
(Va, Jogo da Memória – Bas.1) 
 

                                                
52 Dentre eles podemos citar Cook (2000),  Huizinga (1944), Vygotsky (1930), Leontiev (1934) e Elkonin (1978), cujas idéias foram 
discutidas no 1º capítulo da Fundamentação Teórica. 
53 O desprazer é normalmente experenciado no jogo quando, por exemplo, o desfecho do jogo, seja em jogos competitivos ou jogos 
de papéis, não é favorável para um dos jogadores. 
54 Quando nos referimos ao mundo particular criado pelo jogo, estamos pensando na forma particular como o jogo retrata e refrata a 
realidade.  
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Excelente. O jogo foi muito legal e para o aprendizado, jogos, brincadeiras divertidas é mais fácil.  
 
(Da, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
Excelente, aprende-se com o lúdico, de modo descontraído. É prazeroso. 
(Lu, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
 
Bom. Torna a aula mais descontraída e estimula a interação entre os alunos. 
 
(El, Super Trunfo – Bas. 1) 
 
Bom, porque é uma forma diferente de praticar inglês.  
 
(He, Super Trunfo – Bas. 1) 
 
Excelente. É uma maneira diferente e divertida de aprendermos o inglês.  
 
(Ra, Jogo do Mico – Interm. 4)  
 
Excelente. Foi muito bom, nós pudemos conversar, foi bem descontraído. 
(Ra, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 

 

Os enunciados acima, réplicas dos alunos ao pedido de que avaliassem o jogo do qual tinham 

acabado de participar com as devidas justificativas, reiteram a concepção de que a natureza lúdica 

do jogo propicia aos participantes uma sensação de prazer normalmente não experimentada em 

outras atividades realizadas em sala de aula. Por meio da análise dos qualificativos (sublinhados e 

em negrito) e de suas respectivas referências (indicadas pelas setas), percebemos que, para esses 

alunos, um determinado jogo foi avaliado como excelente ou bom pela capacidade inerente ao jogo 

de transformar a aprendizagem numa atividade mais prazerosa. 

O jogo, seja por meio do emprego do próprio substantivo jogo (Va e Da), dos termos lúdico e 

brincadeiras (Da e Lu) ou da utilização de formas elípticas (El, He, Ra), é o sujeito que transforma a 

atividade de aprender a LE, tornando-a mais descontraída, fácil, diferente e divertida. Tal 

transformação acontece pela percepção de que a natureza lúdica do jogo é por si um elemento 

motivador, concepção traduzida pelos adjetivos legal e divertidas, utilizados por Da para se referir 

ao jogo jogado em sala de aula e às brincadeiras em geral, e pelo qualificativo prazeroso, 

empregado por Lu para caracterizar o lúdico. 

Embora a idéia de prazer seja relacionada pelos alunos à natureza lúdica do jogo, as sensações 

experimentadas podem ser associadas tanto às regras quanto ao resultado da competição, o que 

permite que um mesmo jogo desperte sentimentos antagônicos. 
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O (des)prazer em relação às regras e à competição  
Razoável, pois a princípio foi interessante para relembrarmos o que aprendemos, mas  
o jogo foi muito extenso, tornando-se assim cansativo. 
 
(Mar, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
Bom, o jogo foi legal, mas nós empatamos. No geral, foi interessante.  
(Pri, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
Bom, o problema é a falta de tempo e a monotonia do jogo, podia ser mais interessante. 
(El, Superlative Quiz – Bas. 3) 
 
Razoável, fiquei tímido e não saí com cartas boas. 
(Ri, Super Trunfo – Bas. 1) 
 
Ótimo. Eu ganhei e também pratiquei as perguntas. 
(Pri, Super Trunfo – Bas. 1) 

  

Ao contrário dos qualificativos positivos que definiram o jogo e a aprendizagem dele decorrente 

nas respostas anteriores, os enunciados de Mar, El e Ri expressam mais uma sensação de desprazer 

em relação ao jogo do que de prazer, diversão ou descontração. Mar emprega os adjetivos extenso e 

cansativo para descrever o jogo, sendo que o segundo é conseqüência do primeiro e ambos 

justificam a sua avaliação da atividade realizada como razoável. El modaliza o seu enunciado 

sugerindo que o jogo podia ser mais interessante não fosse a monotonia; monótono é, portanto, o 

qualificativo escolhido por El para expressar seu julgamento sobre o Superlative Quiz. Ri, por sua 

vez, justifica a sua avaliação negativa por um fator pessoal – a questão da timidez – e por um fator 

relacionado à sorte – o fato de não ter saído com cartas boas.  

Já Pri constrói sua apreciação valorativa sobre os dois jogos propostos para o Básico 1 com base 

no resultado favorável ou desfavorável da competição. Dessa forma, o prazer e a motivação em 

relação ao jogo foram vivenciados em menor escala no Jogo da Memória pelo fato de o grupo ter 

empatado e em maior intensidade no Super Trunfo pelo fato de a própria aluna ter vencido a 

competição. Aliás, os conceitos bom e ótimo atribuídos respectivamente às duas atividades estão 

diretamente subordinados ao resultado da competição. Na primeira resposta de Pri, isso fica 

evidenciado pelo emprego da conjunção mas seguida da declarativa nós empatamos, que impõe uma 

ressalva ao fato de o jogo ter sido legal, e na segunda pela conjunção e e pelo advérbio também 
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seguidos da declarativa praticamos as perguntas, indicando que, para a aluna, o objetivo de praticar 

as perguntas é adicional e, portanto, secundário em relação ao de vencer o jogo.  

O jogo é uma atividade orientada por regras rígidas que regulam tanto o comportamento dos 

jogadores quanto o desfecho da competição. Em algumas de suas respostas, os alunos relacionam as 

regras do jogo com a forma como a atividade foi desenhada, isto é, pensada e configurada pelo 

professor, construindo suas avaliações a partir do questionamento das regras elaboradas. 

 

Avaliações sobre a configuração do jogo 
Bom, achei o jogo infantil. Deveria ter sido criado um jogo mais adequado a nossa faixa de idade.  
(Ga, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
Regular. As cartas se concentraram nas mãos de duas pessoas ao fim da terceira jogada. Somente 
duas pessoas participaram ativamente. As outras foram espectadoras, quando muito ajudantes.  
(Lu, Super Trunfo – Bas. 1) 
 
Bom. O objetivo foi alcançado, mas demorou muito tempo e por isso cansou um pouco. Acho que 
deveria ter apenas as “tartarugas do fique uma rodada sem jogar” porque as outras (tartarugas) 
fizeram com que a gente não realizasse a maioria das situações e perdesse muito tempo. 
(Er, Jogo de Tabuleiro – Bas. 3) 
 
Bom, só não foi excelente porque havia perguntas que ninguém sabia a resposta (mas, pelo menos, 
nós aprendemos novas curiosidades). 
(Er, Superlative Quiz – Bas. 3) 
 
Bom. Este jogo estimula bastante a criatividade, o que é um pouco dormente nas aulas de inglês, mas 
escolhendo a carta que deveríamos passar, um bom jogador sabia quem iria ganhar ou perder.  
(Thi, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Bom. Deveria ter sido um RPG mais completo.  
(Da, Role Playing Game – Interm. 4) 
 
 

Nas respostas acima, Ga, Er, Thi e Da posicionam-se em relação às regras do jogo, revelando 

suas atitudes sobre a forma como a atividade foi elaborada e chamando a atenção para o que poderia 

ter sido diferente. Ga, Er e Da expressam suas sugestões de mudanças por meio da utilização do 

modal deveria, seguido de verbos no infinitivo ou no particípio passado. O uso das modalizações 

deveria ter sido criado, deveria ter e deveria ter sido demonstram a impossibilidade de execução 

das transformações sugeridas, dado o fato de que o jogo avaliado já foi realizado.  

Enquanto as avaliações de Ga sobre o Jogo da Memória, de Thi sobre o Jogo do Mico e de Da 

sobre o RPG ocupam-se da atividade do jogo, os posicionamentos de Lu sobre o Super Trunfo e de 

Er em relação ao Jogo de Tabuleiro e ao Superlative Quiz mencionam implicações no que se refere 
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ao jogo da linguagem. Ga qualifica o Jogo da Memória como infantil e, portanto, não adequado para 

aquele grupo em especial; Thi chama a atenção para o fato de que a possibilidade de escolher a carta 

a ser passada ao colega acabou com a imprevisibilidade do jogo, dando ao jogador perspicaz a 

possibilidade de saber quem iria ganhar ou perder, e Da, com base no seu conhecimento sobre a 

complexidade do RPG jogado em situações cotidianas, aponta para a limitação do RPG do qual 

tinha acabado de participar. Já Lu avalia seu desempenho no Super Trunfo como regular devido à 

pouca oportunidade de participação que as regras do jogo propiciaram a ela e aos outros jogadores 

que, segundo Lu, foram espectadores, quando muito ajudantes, e Er, por fim, constrói sua avaliação 

com base nas implicações que o fato de haver tartarugas no tabuleiro sinalizando volte duas casas 

(come back two) e perguntas desconhecidas no Superlative Quiz trouxe para a prática da LE em 

constituição. 

Ao serem questionados sobre os fatores que contribuíram para que tivessem determinado 

desempenho no Jogo da Memória, Mar, Pri e Lu priorizaram as habilidades relacionadas a essa 

atividade em especial, e não as capacidades lingüísticas consideradas necessárias para o 

engajamento no jogo de linguagem. 

 

Habilidades necessárias para vencer a competição 

Bom, observação. (Mar, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
Bom, acho que a memória. (Pri,  Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
Bom, o que certamente melhoraria o meu desempenho seria eu ter a memória mais treinada para o 
jogo da memória, mas o que me coube fazer, fiz bem e com prazer. 
 (Lu, Jogo da Memória – Bas. 1) 
 
 

As escolhas lexicais realizadas por Mar e Pri para mencionar os fatores que contribuíram para a 

avaliação do próprio desempenho como bom e por Lu para expressar como poderia ter se saído 

melhor retratam as habilidades necessárias para vencer a competição em qualquer jogo da memória 

jogado em situações cotidianas: observação, memória e memória mais treinada. A partir dos 

enunciados acima, é possível sugerir que o julgamento do desempenho realizado por esses alunos foi 

constituído com base na habilidade de cada um de usar as capacidades de memorização e 

observação para formar mais pares e vencer o jogo. Vence o jogo da memória aquele com a 

memória mais treinada e, para Mar, Pri e Lu, esse aspecto sobrepõe-se ao aspecto lingüístico 

trabalhado no jogo de linguagem. 
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Com a discussão que acabamos de realizar, vimos que questões relacionadas ao prazer 

experimentado no lúdico, à estruturação e determinação das regras e às habilidades necessárias para 

vencer a competição podem ser determinantes nas várias percepções dos alunos em relação ao jogo 

proposto com o intuito de promover a prática da LE em constituição. Como a transposição para a 

sala de aula transforma a natureza lúdica do jogo ao fazer dele um instrumento constitutivo da 

linguagem, passamos a seguir a discutir as concepções enunciadas pelos aprendizes sobre a 

construção do conhecimento lingüístico decorrente dos jogos que compõem o nosso corpus. 

 

2. O jogo como elemento constitutivo da linguagem: o treinar, o revisar, o pensar e o 

refletir 

 

Levantar a percepção dos alunos no que diz respeito ao papel do jogo no processo de 

constituição da língua estrangeira foi, certamente, o objetivo central do questionário. Apesar de só 

ser explicitado na pergunta 3, que pede ao aluno que descreva a contribuição do jogo para o próprio 

processo de aprendizagem com base nos aspectos lingüísticos trabalhados, esse objetivo está 

presente em todo o questionário e constitui o aspecto central enunciado nas respostas e avaliações 

dos alunos, que, na grande maioria das vezes, se mostram mais preocupados com o seu desempenho 

como aprendiz do que como jogador. 

Os verbos que aparecem no subtítulo representam os processos mentais sob os quais os alunos 

interpretaram o papel do jogo na construção do conhecimento da língua-alvo. O treinar, o revisar e o 

pensar aparecem enunciados de diversas formas nas respostas às perguntas 1, 2 e 3. Já o refletir 

constitui um processo por nós nomeado para designar as respostas em que os alunos tomam o jogo 

como instrumento para reflexão e avaliação sobre a própria atitude como aprendiz da LE.  

Isso posto, passamos a seguir à discussão da percepção dos alunos em relação ao jogo de 

linguagem sob o prisma de cada um desses processos mentais. 

 

2.1.O jogo como atividade para treinamento e memorização da LE 

 

Embora os termos treinamento e memorização sejam normalmente associados com uma 

concepção behaviorista do processo de ensino-aprendizagem que contradiz o paradigma de pesquisa 

em que este trabalho está inserido, eles foram trazidos para a presente discussão com o intuito de 
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estabelecer um diálogo, fundamentado por concepções sócio-históricas da linguagem, com as 

apreciações valorativas dos alunos em relação a dois dos jogos que compõem o nosso corpus. 

Como podemos observar nos enunciados abaixo, os processos mentais de treinar e memorizar 

são relacionados pelos alunos às práticas de linguagem decorrentes do Jogo da Memória e do Super 

Trunfo propostos para o Básico 1. 

 

O jogo como espaço para treinamento e memorização da LE 
Excelente, o jogo possibilita o treino das perguntas relativas à ocupação, endereço, rotina, nome, 
telefone e características pessoais. 

 (Va, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
 Excelente, porque podemos treinar mais conversação: como obter informações pessoais. 
 (An, Super Trunfo – Bás. 1) 
 

Este jogo contribuiu muito para o meu processo de aprendizagem, pois nele treinamos a 
conversação. 
(Ma, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Contribuiu e muito, pois é uma forma de treinarmos a falar inglês. 
(Ma, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
Contribuiu de forma incisiva, pois nos relaciona mais com a LE, treinando o modo correto de falar e 
ouvir. 
(Pa, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
A atividade contribuiu no treino da pronúncia das palavras e montagem das frases referentes às 
perguntas. 
(Va, Super Trunfo – Bás. 1) 

 
Bom, foi um bom treinamento da pronúncia. 

 (Ga, Super Trunfo – Bás. 1) 
 

Muito, pois sempre revisando nunca iremos esquecer e iremos treinar mais. 
(Ri, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
Com esse jogo pude memorizar melhor as profissões e o modo de se falar em inglês, além de 
melhorar a pronúncia em inglês. 
(Pri, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Eu pude praticar as perguntas que já aprendi, facilitando a memorização das mesmas. 
(Pri, Super Trunfo – Bás. 1) 
 

 Jogos contribuem para a memorização e por isso aprendemos mais rápido. 
 (Da, Jogo da Memória – Bás. 1) 
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O fato de as idéias de treinamento e memorização serem claramente enunciadas pelos alunos nas 

onze respostas acima, conforme pode ser observado nas partes destacadas, indica que a prática 

recorrente da língua-alvo decorrente de jogos como o Jogo da Memória e o Super Trunfo é 

interpretada pelos aprendizes como práticas de treinamento e memorização, interpretação, por sua 

vez, condizente com o propósito de jogos formatados como esses. 

As diferentes maneiras pelas quais os processos mentais de treinar e memorizar são enunciados 

pelos alunos assim como os aspectos lingüísticos a eles relacionados aparecem ilustrados no quadro 

abaixo. 

PROCESSOS MENTAIS ENUNCIADOS 
TREINAR 

 Treino das perguntas relativas à ocupação, endereço, rotina, nome, 
telefone e características pessoais 
 
da pronúncia das palavras 

Treinamento da pronúncia 
Treinar mais conversação 

 
mais 

Treinamos a conversação 
Treinarmos  a falar inglês 
Treinando o modo correto de falar e ouvir 

MEMORIZAR 
Memorizar melhor as profissões e o modo de se falar em inglês  

 
 

Memorização  das perguntas que já aprendi 
 
jogos contribuem para 

Quadro 11 – Processos mentais enunciados no Jogo da Memória e Super Trunfo 
 

Nota-se que os processos de treinar e memorizar a língua-alvo são expressos de diferentes 

maneiras: pelo emprego dos substantivos treino e treinamento, da forma infinitiva do verbo treinar e 

suas respectivas conjugações (treinamos, treinarmos e treinando), do infinitivo do verbo memorizar 

e do substantivo memorização. Essas diferentes formas por meio das quais tais processos são 

enunciados traduzem a relevância deles na percepção dos aprendizes em relação ao jogo de 

linguagem decorrente dessas duas atividades.  

Nesse sentido, os jogos de nomear e descrever observados no Jogo da Memória e Super Trunfo 

são percebidos como um instrumento para o treino e treinamento de perguntas, da pronúncia das 
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palavras, uma forma de treinar mais o que já foi aprendido, a conversação, o modo correto de ouvir 

e falar inglês e, finalmente, como uma atividade para memorizar melhor o léxico referente a 

profissões e auxiliar na memorização das perguntas já aprendidas em particular e da língua-alvo em 

geral. 

A percepção dessas duas atividades como jogos de treinamento e memorização de objetos 

lingüísticos específicos, sejam eles relacionados à prática de pedir e fornecer informações pessoais, 

de pronúncia ou de construção de vocabulário, traz mais uma vez para o cerne da discussão a 

questão da associação desses jogos com atividades de repetição e substituição, conhecidas como 

substitution drills, baseadas na fórmula estímulo-resposta e cujo objetivo é justamente promover o 

treinamento e a memorização de determinado conteúdo lingüístico.  

Mais uma vez sublinhamos que, apesar do fato de tanto os jogos em questão quanto as 

tradicionais atividades de repetição e substituição levarem a uma prática limitada da LE em 

construção, o contexto do jogo, por ser em si significativo, pode promover um contexto relevante 

para a prática recorrente da língua-alvo. Isso se evidencia nos enunciados dos aprendizes na medida 

em que eles avaliam os processos mentais de treinar e memorizar provenientes dos jogos como 

contribuições relevantes para o próprio processo de ensino-aprendizagem. 

Va e An avaliam o jogo como excelente pela possibilidade que este propiciou para o treino da 

conversação. Ma, Ri e Pa utilizam o advérbio de intensidade muito e de modo de forma incisiva para 

qualificar a ação do jogo de contribuir para o próprio processo de aprendizagem. Pri e Da, por sua 

vez, descrevem a memorização como um processo mental positivo desencadeado pelo jogo, pois, 

segundo Pri, ajuda na constituição do léxico e na conversação e, de acordo com Da,  faz aprender 

mais rápido. 

Essa percepção positiva sobre o Jogo da Memória e o Super Trunfo, apesar da zona limitada 

criada por ambos para o desenvolvimento potencial dos aprendizes, está, a nosso ver, inter-

relacionada tanto à natureza lúdica do jogo e as atribuições de prazer ou desprazer por ela 

desencadeadas quanto às concepções dos alunos sobre o processo de construção de conhecimento 

decorrente das práticas escolares tradicionais, baseadas, normalmente, nos prodígios da memória e, 

portanto, em processos de treinamento e memorização. 
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2.2.O jogo como atividade de revisão e consolidação 

 

Nos três estágios do processo de ensino-aprendizagem da LE aqui enfocados, o jogo é percebido 

como um contexto para consolidação e prática de objetos lingüísticos com que os alunos já tiveram 

contato em outras atividades realizadas na sala de aula. A revisão aparece, portanto, como uma 

questão central no enunciado dos alunos. 

 

O jogo como contexto para revisão e consolidação  
Excelente, porque tratou exatamente de tudo que estamos estudando. 
 (Ma, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 

 Excelente, pois é uma ótima revisão, abrangendo diversas perguntas. 
 (Ma, Super Trunfo – Bás. 1) 

 
Bom, por ter revisado toda a matéria. Acho que poderia ser algo mais complicado para nos forçar a 
falar mais. 

 (Ri, Super Trunfo – Bás. 1) 
 

Excelente. Achei interessante, pois me ajudou a elaborar respostas e perguntas. Lembrei de coisas 
que já havia esquecido. 
(Pa, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Bom, porque eu acho que nos ajudou a relembrar o que aprendemos, pondo em prática o que 
podemos fazer. 
(Tri, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Excelente, porque podemos por em prática o que aprendemos em sala de aula. 
(Ra, Role Playing Game – Interm. 4) 
 
Excelente. Revisão é uma maneira de estudo importante. 
(Thi, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 
 

 

As partes destacadas dos enunciados sugerem que o jogo é fundamentalmente uma atividade a 

serviço da prática e revisão de conteúdos já vistos anteriormente, em que, todavia, novos 

conhecimentos não são construídos. À semelhança do que discutimos em relação aos processos de 

treinamento e memorização abordados pelos alunos, o processo de revisar é, em geral, visto como 

positivo, e a revisão ou consolidação decorrente do jogo é justamente o que fez com que os 

qualificativos excelente e bom fossem atribuídos a determinado jogo. 

Embora o processo mental de revisar seja enunciado em todas as respostas acima, a revisão é 

percebida de forma distinta nos diferentes jogos. Enquanto o Jogo da Memória e o Super Trunfo 
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foram vistos como atividades que compactaram todo o conteúdo aprendido, como sugere o 

enunciado de Ma – tratou exatamente de tudo que estamos estudando – e de Ri – por ter revisado 

toda a matéria – o Jogo de Tabuleiro jogado no Básico 3 foi percebido como um instrumento capaz 

de resgatar conteúdos considerados esquecidos, conforme mencionam Pa – lembrei de coisas que já 

havia esquecido – e Tri – nos ajudou a relembrar o que aprendemos.  

Apesar de os verbos lembrar e relembrar estarem associados ao processo mental de revisar, a 

parte anterior do enunciado de Pa e posterior do de Pri, indicam um processo de construção de 

conhecimento qualitativamente diferente daquele descrito por Ma e Ri. Ao invés de compactar tudo 

que já foi aprendido, o jogo possibilitou o elaborar perguntas e respostas (Pa), pondo em prática o 

que podemos fazer (Tri). Logo, para Pa e Tri, o conhecimento da LE não é apenas revisado, mas 

construído no jogo (Pa), que cria uma zona de possibilidades para a prática da língua-alvo (Tri).  

Diferentemente de Pa e Tri (Básico 3), os alunos do Intermediário 4, Ra e Thi, não se preocupam 

em detalhar o processo de construção do conhecimento decorrente do jogo. Para ambos, a revisão 

propiciada pelo contexto do jogo constitui uma forma de utilizar a LE para desempenhar funções 

específicas: a prática dos conteúdos já aprendidos em sala de aula (Ra) e o desenvolvimento de uma 

estratégia de estudo importante (Thi). 

Quando questionados em relação ao próprio desempenho no jogo, a questão da revisão também 

aparece como um aspecto central nos enunciados dos alunos. 

 

Relação entre revisão e desempenho 

Bom. Bem, o que contribuiu para que eu tivesse um bom desempenho foram as aulas anteriores que 
nos deram uma noção maior de se manter um breve diálogo. 
(Pa, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Bom, pois foi usado o que eu já tinha aprendido em sala de aula. O que atrapalhou um pouco foi a 
minha pronúncia de frases, que é falha. 
(Ga, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Bom, afinal o jogo estava relacionado com a matéria dada na aula, isso torna o jogo mais fácil. 
(El, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
Bom. A explicação de cada situação do tabuleiro antes do início do jogo e o fato de ter sido em 
dupla. 
(Er, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Bom, a revisão antes do jogo ajuda. 
(Da, Role Playing Game – Interm. 4) 
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Acho que normal. Bom, demorei um pouco para entender como usar o que eu tinha acabado de 
aprender. 
(Ra, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
 

É trazendo para as suas respostas situações vivenciadas anteriormente na sala de aula que os 

aprendizes avaliam o próprio desempenho no jogo. Suas apreciações valorativas, por estarem 

calcadas em experiências de ensino-aprendizagem anteriores ao jogo, não podem ser compreendidas 

somente a partir da análise da situação material de produção. Há que se trazer o passado para o 

interior da discussão dos enunciados presentes. 

O passado aparece materializado nas respostas acima para se referir tanto ao conteúdo aprendido 

nas aulas anteriores quanto ao revisado antes do início do jogo. Nos três primeiros enunciados, o 

próprio desempenho, considerado bom, é avaliado estabelecendo-se um paralelo entre o conteúdo do 

jogo e os objetos lingüísticos vistos em outras aulas. Para Pa, foram as aulas anteriores e as noções 

de como se manter um breve diálogo na LE nelas trabalhadas que determinaram o seu desempenho 

no jogo. Ga sublinha que foi usado o que eu (ela) já tinha aprendido em sala de aula, mas 

acrescenta uma restrição: o fato de ter dificuldades com a pronúncia; e El coloca que o jogo foi fácil 

por estar relacionado com a matéria dada em aula. 

Já as avaliações de Er, Da e Ra são construídas a partir de um passado mais recente. Er e Da 

fundamentam-se na revisão realizada pelo professor antes que o jogo se iniciasse para justificar o 

próprio desempenho, o que indica que a preparação para o jogo e o jogar em si são vistos por esses 

alunos como duas atividades distintas. Ra, por sua vez, justifica a sua dificuldade em entender o 

jogo pelo fato de o conteúdo ser muito novo, tratando-se do que eu (ela) tinha acabado de aprender. 

Paradoxalmente, é o fato de não se tratar de revisão o motivo desencadeador da dificuldade. 

Ao observarmos os enunciados dos alunos em resposta ao questionamento sobre a contribuição 

do jogo para o próprio processo de aprendizagem levando-se em consideração os aspectos 

lingüísticos enfocados, a concepção central com que nos deparamos é a de que a contribuição do 

jogo está fundamentalmente no fato de este ser um contexto em que o conhecimento já aprendido é 

colocado em prática. 

 

Contribuição da revisão para o próprio processo de aprendizagem 
A linguagem era fácil, baseada no livro, no que já aprendemos. Contribuiu, pois é praticando que se 
aprende. 
(Pa, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
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Contribuiu bastante, pois houve uma revisão de várias coisas que vimos durante o curso. Isso é 
muito bom, pois, se nós não ficarmos sempre revendo o que vimos, acabamos esquecendo. 
(An, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Ajudou porque fez com que eu usasse tudo o que aprendi até agora e também que a gente ajudasse 
os outros colegas com os nossos conhecimentos. 
(Er, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Essas atividades só têm a acrescentar, fazem com que apliquemos o que foi aprendido em aula e 
também aumente o nosso vocabulário. 
(Ra, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 
 
Foi uma espécie de revisão de tudo que vimos até hoje nos Intermediários. É um aprendizado, 
contanto que seja bem utilizado. 
(Da, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 
 

 
A declarativa utilizada por Pa – é praticando que se aprende – e a condição expressa por Pe – se 

nós não ficarmos sempre revendo o que vimos, acabamos esquecendo – revelam uma concepção 

bastante comum ao ensino-aprendizagem de línguas que pode ser associada com a noção de 

treinamento discutida anteriormente na medida em que encerra a idéia de que, à semelhança de um 

jogo de tênis, basquete ou qualquer outro esporte, quanto mais se praticar (treinar), melhor será o 

desempenho. Er55 e Ra vêem o jogo como um contexto para uso e aplicação do conhecimento 

aprendido, com implicações para o processo de aprendizagem dos outros colegas (Er) e para o 

aumento de vocabulário (Ra). Parece não ser a prática constante, mas o uso da linguagem aplicada a 

situações já estudadas anteriormente a idéia central expressa por El e Ra.  

Da, por fim, classifica o jogo como uma espécie de revisão de tudo que vimos até hoje nos 

Intermediários. Nesse caso uma espécie qualifica o processo de revisar, limitando a sua 

abrangência, pois não foi exatamente tudo que foi revisto. A segunda oração também está 

qualificando o jogo, um aprendizado, e estabelecendo uma restrição para esta qualificação: contanto 

que seja bem utilizado. 

O fato de os alunos verem o jogo como um contexto para revisão e consolidação de objetos 

lingüísticos já aprendidos anteriormente está relacionado à concepção dos professores em relação ao 

uso de jogos como instrumentos de ensino-aprendizagem, concepção que, a nosso ver, só pode ser 

compreendida na sua relação com o papel exercido por jogos em determinado contexto sócio-

histórico, que fundamenta a percepção dos participantes desta pesquisa, professores, alunos e 

                                                
55 É interessante notar que a aluna está avaliando extamente a mesma atividade que Pa e Pe. 
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pesquisadora, e, conseqüentemente, exerce influência na transposição de jogos para as práticas 

pedagógicas em questão. 

Parece-nos que a dicotomia jogo/trabalho, que associa a atividade do trabalho à obrigação e a do 

jogo a prazer e ócio, contribui para que tanto alunos quanto professores vejam o jogo como uma 

atividade auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, isto é, a serviço da revisão e consolidação 

de conteúdos já introduzidos em atividades anteriores, em especial naquelas propostas pelo livro 

didático que, dado o seu caráter institucional, são associadas à idéia de obrigação e trabalho. 

Além disso, a percepção de que o novo não foi constituído no jogo pode ser interpretada como 

reveladora de uma visão linear do processo de construção do conhecimento. Essa visão prevê uma 

relação horizontal entre aquilo que é ensinado e aquilo que é aprendido, fazendo com que todo 

conteúdo que já tenha, de alguma forma, sido introduzido seja visto como revisão. Ao contrário 

dessa concepção, postulamos que a construção do conhecimento é um processo em espiral que 

ocorre em constante diálogo e conflito entre o novo e o velho, passando por um mesmo ponto a cada 

nova revolução. Nesse sentido, atividades consideradas de revisão são contextos para a construção 

efetiva do conhecimento e não apenas para sua consolidação.  

 

2.3.O desenvolvimento do pensamento no jogo 

 

Mais do que um instrumento de revisão e consolidação de conteúdos já estudados, o jogo é 

avaliado pelos alunos como um contexto propício para o desenvolvimento do processo mental de 

pensar. Está claro para nós que o processo mental de pensar, dada a sua inseparabilidade em relação 

à consciência humana e suas formas de ação, constitui uma característica inerente a toda e qualquer 

atividade propriamente humana. Nesse sentido, todo processo de construção de conhecimento 

envolve alguma forma de pensamento. Portanto, ao abordar o processo mental de pensar nessa 

sessão especificamente, não estamos, de forma alguma, sugerindo que este não esteja presente nos 

enunciados discutidos anteriormente. O termo pensar é aqui utilizado para se referir a duas 

percepções em relação aos jogos enunciadas pelos alunos: o jogo como instrumento para se pensar 

sobre o conhecimento sistêmico da LE e como contexto em que diferentes posições são tomadas, 

possibilitando o pensar sobre determinado fato ou assunto na LE. 

Parece-nos importante ressaltar que tais percepções só são enunciadas pelos alunos do Básico 3  

e do Intermediário 4, o que, provavelmente, está relacionado às características dos jogos propostos 
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para esses dois estágios. Dado o caráter formatado do Jogo da Memória e do Super Trunfo jogados 

no Básico 1, as questões do desenvolvimento potencial do conhecimento sistêmico ou da tomada de 

posições não são percebidas pelos aprendizes como aspectos inerentes a esses jogos, vistos, 

conforme já discutimos, como atividades de treinamento e memorização. 

Nas avaliações do Superlative Quiz, proposto para o Básico 3, o processo de pensar está 

relacionado à construção do conhecimento sistêmico da LE. 

 

O pensar sobre o conhecimento sistêmico 
Bom, acho que teve complicações e dúvidas, mas deu para entender e me aprofundar no assunto. 

 (Tri, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
 Eu comecei a entender melhor a formação das frases. 

(Pa, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
Ajudou na pronúncia e construção das frases. 
(Pe, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
Contribuiu para a prática do inglês e na formulação das frases. 
(El, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
Ensinou-me a prestar mais atenção na concordância dos verbos e a pensar mais rápido para 
responder em inglês. 
(Er, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
 

Considerando-se que o propósito dessa atividade foi justamente levar à constituição do 

superlativo, o processo mental de pensar enunciado pelos aprendizes é associado à construção de 

frases utilizando-se o conteúdo sistêmico em foco. As partes destacadas nas respostas descrevem o 

processo intrapsicológico experenciado pelos alunos na construção de um objeto lingüístico 

específico. Esse processo fica evidenciado nos grupos verbais (itálico) e nominais (sublinhado) 

utilizados: deu para entender e me aprofundar no assunto (Tri), comecei a entender melhor a 

formação de frases  (Pa), ajudou na pronúncia e construção de frases (Pe), contribuiu... na 

formulação de frases (El), ensinou-me a prestar mais atenção na concordância dos verbos e a pensar 

mais rápido para responder em inglês (Er). 

É interessante observar que os verbos utilizados pelos alunos: entender, aprofundar, comecei a 

entender melhor, ensinou-me a prestar atenção e pensar mais rápido para responder designam 

processos mentais que contradizem a idéia de revisão expressa em outras respostas na medida em 
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que retratam um processo de construção de conhecimentos ainda não apropriados, que integram, 

portanto, o nível de desenvolvimento proximal. 

Diferentemente do observado no Básico 3, ao invés de associarem o processo mental de pensar 

ao processo cognitivo de construção do conhecimento sistêmico, os alunos do Intermediário 4 o 

relacionam à possibilidade propiciada pelo jogo de tomar posições, ou seja, de verbalizar diferentes 

pontos de vista na língua-alvo. Nesse caso, o pensar é descrito mais na sua relação com processos de 

externalização do que de internalização do conhecimento da LE. 

 

O pensar, o criar e o opinar no jogo 

Bom. Este jogo estimula bastante a criatividade, o que é um pouco dormente nas aulas de inglês... 
(Thi, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Excelente. RPGs são jogos perfeitos para treinar a habilidade de criar e pensar, o que em outras 
línguas se torna difícil, mas fundamental. 
(Thi, Role Playing Game – Interm. 4) 
 
Bom. È um jogo para os alunos praticarem o inglês opinando sobre vários assuntos. 
(Sha, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Contribuiu para praticar o inglês estando ligado com o que se passa no mundo. Eu acho bastante 
interessante esse tipo de atividade, apesar de sempre precisar de muita ajuda do professor. 
(Fa, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Dessa maneira, é preciso pensar muito mais que em uma aula comum. Você estimula todos os 
sentidos e com isso se aprende, absorve o que foi aprendido muito mais. 
(Ra, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
 

Nota-se que, com exceção de um dos enunciados de Thi, todas as outras respostas revelam a 

percepção dos alunos em relação ao processo de construção do conhecimento no Jogo do Mico. O 

fato de os alunos associarem essa atividade aos processos mentais de pensar, criar e opinar está 

relacionado à forma como o jogo foi configurado e ao seu propósito claro de levar, como vimos, ao 

desenvolvimento da capacidade de argumentar. 

Thi e Ra colocam o jogo em um patamar diferente de outras atividades utilizadas na sala de aula 

de LE, o primeiro apontando que, ao contrário de outras atividades, o Jogo do Mico foi capaz de 

estimular a criatividade, em geral dormente nas aulas de inglês, e a segunda sublinhando o fato de 

que o jogo estimula todos os sentidos, demandando que se pense muito mais que em uma aula 

comum. Sha e Fa avaliam a contribuição desse jogo pela habilidade que ele proporciona de conectar 
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o uso da língua-alvo com questões ou fatos controversos do mundo cotidiano, tornando-se uma 

forma de praticar a LE opinando sobre vários assuntos (Sha) e estando ligado com que se passa no 

mundo (Fa). 

A apreciação valorativa que Thi expressa sobre o RPG fundamenta-se nas características desse 

jogo na sua esfera de circulação cotidiana, revelando o seu grau de intimidade com esse tipo de 

atividade. Provavelmente, por ser um jogador de RPG em outras esferas que não a sala de aula de 

LE e, portanto, conhecedor das características desse jogo, Thi expressa a opinião de que RPGs são 

jogos perfeitos para treinar a habilidade de criar e pensar. No entanto, tanto Thi quanto Fa 

chamam a atenção para as dificuldades decorrentes de jogos baseados nessas habilidades, difíceis, 

para Thi, de serem construídas em outras línguas e suscetíveis, como aponta Fa, de muita 

participação e da constante ajuda do professor.   

As dificuldades apontadas por Thi e Fa revelam que os processos mentais de criar e pensar 

observados nesses dois jogos são processos em construção e, portanto, dependentes do auxílio de 

um par mais experiente para serem materializados lingüisticamente. A nosso ver, a percepção da 

necessidade de intervenções do professor não representa absolutamente um fator negativo. Reitera 

mais uma vez o postulado de que os jogos não foram simplesmente instrumentos para a 

consolidação de conteúdos já apropriados e de que criaram uma zona significativa para o 

desenvolvimento potencial dos aprendizes. 

 

2.4.O jogo como instrumento para reflexão sobre a própria atitude como aprendiz  

 

Quando questionados sobre o desempenho (pergunta 2) e sobre a contribuição do jogo para o 

processo de aprendizagem da LE (pergunta 3), alguns alunos basearam-se nas suas atitudes como 

aprendizes para justificar e avaliar o próprio engajamento no processo de construção de 

conhecimento desencadeado por determinada atividade.  

O quadro a seguir ilustra os tópicos levantados a partir dos enunciados cujo foco foi identificado 

como a auto-avaliação de atitudes em relação ao processo de aprendizagem da LE. 

 

Reflexão sobre as próprias atitudes como aprendiz da LE 
Tópicos levantados Enunciados dos alunos 

Falta de estudo ou prática Preciso estudar. 
(Pa, Super Trunfo – Bás. 1) 
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Razoável, pois percebi que preciso estudar mais, coisas fáceis me 
confundiam, mas com a ajuda dos colegas, consegui dizer o que queria. 
(Pa, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Razoável, porque fazia um tempo que não praticava inglês e tive um 
pouco de dificuldade, mas quando trabalhamos em grupo, o desempenho 
melhora. 
(He, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Razoável, porque tenho que praticar e estudar muito em inglês. Eu acho 
que um pouco de dedicação nas horas de estudar em inglês. 
(Fa, Jogo do Mico – Interm. 4) 

Dificuldade em se expressar 
oralmente e/ou entender o 
outro 

Razoável, acho que não foi o jogo em si, mas acho que eu não me sinto a 
vontade para falar. Com o decorrer do tempo, acredito que isso vá 
melhorar.  
(An, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Contribuiria se eu conseguisse falar em inglês. 
(An, Superlative Quiz – Bás. 3)  
 
Não muito bem, pois tenho dificuldade em me expressar e entender 
outra língua. 
(Sha, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Razoavelmente bem, falar não é meu forte. 
(Thi, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Mesmo não me expressando bem oralmente, é importante exercícios que 
estimulem as conversas em inglês. 
(Thi, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 

Possibilidade de auto-
avaliação 

Contribuiu para o conhecimento de si própria, se avaliar. Se eu estou 
indo bem ou mau. 
(Pat, Super Trunfo – Bas. 1) 
 
Esses jogos sempre contribuem para o nosso processo de aprendizagem, 
pude perceber onde estão as minhas maiores falhas para poder 
solucioná-las. 
(Ra, Role Playing Game – Interm. 4) 

Falta de atenção  Acredito que deveria ter prestado mais atenção, pois às vezes eu 
respondia mecanicamente. 
(Er, Superlative Quiz – Bás. 3) 

Pouca freqüência à aula Razoável, pois a falta de freqüência nas aulas me trouxe uma 
dificuldade, mas consegui acompanhar. 
(Do, Superlative Quiz – Bás. 3) 

Quadro 12 – Auto-avaliação das atitudes como aprendiz da LE 
 

Para expressar suas posições diante da própria aprendizagem, os alunos recorrem, 

principalmente, à utilização de estruturas modalizadas e ao emprego de conjunções que expressam 
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uma relação de causa/efeito. Portanto, para compreender as atitudes expressas, realizaremos a seguir 

uma breve discussão das escolhas lingüísticas realizadas. 

Fa, ao avaliar seu desempenho como razoável, declarando deonticamente tenho que praticar e 

estudar muito em inglês e complementando sua declarativa com a expressão de uma possível 

mudança de atitude acho que um pouco de dedicação nas horas de estudar inglês, revela uma 

percepção mais marcante da conseqüência da falta de estudo e dedicação para a sua aprendizagem 

do que as alunas do Básico 1 ou do Básico 3, ambas Pa, o fazem ao expressarem necessidade: 

preciso estudar, ao invés de obrigação. 

Ao avaliar sua atitude em relação ao fato de ter que se expressar oralmente na LE durante o Jogo 

do Mico e o Jogo de Tabuleiro, Thi emprega, primeiramente, uma declarativa negativa –  falar não é 

meu forte, que traduz o seu desconforto em relação à habilidade oral e, posteriormente, a conjunção 

mesmo para estabelecer um contraste entre o seu desempenho insatisfatório na expressão oral e o 

reconhecimento, por outro lado, da importância de se criar atividades que estimulem as conversas 

em inglês.  Em um primeiro jogo (Jogo de Tabuleiro – Básico 3), An posiciona-se sobre a 

dificuldade de falar expressando a atitude bastante pessoal de não se sentir à vontade, que ela não 

interpreta como estando relacionada ao jogo em si, e enunciando uma esperança de mudança: 

acredito que isso vá melhorar. Já no segundo jogo (Superlative Quiz), a esperança enunciada em 

uma experiência de aprendizagem anterior parece traduzir-se em impossibilidade e desesperança 

através do uso do verbo contribuir no futuro do pretérito, contribuiria, seguido da condição se eu 

conseguisse falar, revelando uma hipótese vista por An como não realizável. A reflexão realizada 

por Sha, do Intermediário 4, é bastante semelhante e retrata total consciência da aprendiz em relação 

à sua dificuldade em se expressar e entender outra língua. 

No que diz respeito aos dois últimos tópicos levantados – falta de atenção e pouca freqüência à 

aula – tanto Er quanto Do posicionam-se no sentido de repreender suas atitudes: a primeira por 

reconhecer o fato de responder mecanicamente como conseqüência da pouca atenção, e o segundo 

por identificar a falta de freqüência nas aulas como um fator dificultador para o próprio 

desempenho no jogo, embora coloque que tenha conseguido acompanhar. 

Ao contrário de todos os outros, os enunciados de Pat e Ra identificados sob a legenda 

possibilidade de auto-avaliação trazem reflexões positivas sobre o próprio processo de 

aprendizagem no jogo, representadas pela possibilidade de autoconhecimento e auto-avaliação –  

contribuiu para o conhecimento de si própria, se avaliar (Pat) – e pela capacidade propiciada para a 
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identificação de problemas e busca de soluções possíveis: pude perceber onde estão as minhas 

maiores falhas para poder solucioná-las.  

A breve análise realizada sugere que o questionário respondido após a filmagem dos jogos 

possibilitou, além da avaliação da atividade e do processo de construção de conhecimento, que os 

alunos tomassem as suas próprias atitudes como aprendizes da LE como alvo de avaliação e 

reflexão. Acreditamos, no entanto, que as reflexões reveladas nos enunciados acima teriam 

contribuído mais significativamente para a compreensão e possível transformação do contexto de 

ensino-aprendizagem em questão caso tivessem sido resgatadas posteriormente com o intuito de 

propiciar um diálogo entre professor e alunos em que as reflexões enunciadas constituir-se-iam em 

material para a discussão crítica e negociação de significados. 

 

3. A socioconstrução do conhecimento: o papel da interação com o(s) outro(s) 

 

Seja na esfera cotidiana ou na escolar, a interação com o(s) outro(s) desempenha um papel 

fundamental no jogo, sendo determinante para que a ação de jogar aconteça e para que as sensações 

vivenciadas no lúdico possam ser identificadas e compreendidas. É possível que a interação com 

o(s) outro(s) no jogo seja estabelecida com base em princípios de cooperação, colaboração ou 

competição. Embora determinado jogo possa ser caracterizado mais por um princípio do que pelo 

outro, é bastante comum que a colaboração e a competição atuem de forma interdependente no jogo. 

Nos jogos que estamos analisando, é justamente a interação com o(s) outro(s) que permite a 

negociação de significados diversos no jogo de linguagem e, portanto, a construção do 

conhecimento na LE. Considerando-se que significados múltiplos são constituídos na interação, o 

processo de ensino-aprendizagem, dada a ênfase na sua natureza social e histórica, é visto como um 

processo no qual o conhecimento é de fato socioconstruído. 

Visto que sem o(s) outro(s) não existe socioconstrução de conhecimento, o questionamento que 

nos parece fundamental é justamente como os alunos vêem a participação desse(s) outro(s) no jogo. 

Para responder a essa questão, a discussão que se segue está dividida em duas partes, que pretendem 

refletir sobre o papel desempenhado pela interação com dois outros nos jogos: o outro professor e os 

outros colegas. 
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3.1. O outro professor 

 

O papel exercido pelo professor nos jogos é, em geral, apontado pelos alunos como o de 

mediador, coordenador e orientador da atividade. Esses papéis são verbalizados em várias das 

respostas à pergunta 4, que questionou sobre a participação do professor no jogo e as conseqüências 

dessa participação para o desempenho na atividade: 

 
 Explicando o jogo e orientando. 
 (An, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
 Observando e orientando. 
 (Pat, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
 Sim, orientador, mediador, correção da pronúncia. 
 (Jo, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
 O professor trabalhou no processo de orientação, correção e elaboração de frases. 
 (Pe, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 

 
O professor fez papel de mediador, orientando os grupos. 
(Pe, Superlative Quiz – Bás. 3) 

  
 Simplesmente enfocando termos e ajudando os alunos. 
 (Da, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
 Sempre nos auxiliando. 
 (Ra, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 
 
 

Os verbos no gerúndio orientando, observando, ajudando, auxiliando, utilizados para descrever 

o processo de participação do professor no jogo, e os substantivos orientador, mediador,que 

qualificam essa participação, sugerem que o papel do professor em cada uma dessas atividades é 

percebido pelos alunos como descentralizador, ou seja, ao invés de ser visto como aquele que detém 

todo o conhecimento, o professor é considerado como aquele que auxilia caso se estabeleça uma 

necessidade para a sua interferência. 

Várias são as circunstâncias identificadas pelos alunos em que o professor interferiu no jogo. A 

mediação do professor ocorreu para: 
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• Esclarecer dúvidas 
 

Ajudando a decifrar os desenhos e tirando as dúvidas das profissões. Me ajudando, pois fiquei 
em dúvida em algumas perguntas. 
(Leo, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Orientou-nos sobre como proceder e tirou dúvidas. 
(Lu, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
Ajudou muito, pois tirou dúvidas que apareceram e que nós (o grupo) não conseguimos 
resolver. 
(Er, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
A professora esclarecia certas dúvidas do grupo, possibilitando melhor aprendizado. Assim, 
meu desempenho foi melhor. 
(Ci, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 

• Corrigir a pronúncia 
 

Tirando algumas dúvidas. Interferiu nos ajudando a descobrir algumas figuras desconhecidas e 
a corrigir pronúncias incorretas. 
(Ma, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Corrigindo a pronúncia das palavras. 
(Ga, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
Ele não interferiu no jogo, só nos ajudou em algumas pronúncias e em como responder às 
perguntas. Isso foi de suma importância. 
(Leo, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
Ajudando com a pronúncia e com novas palavras, isso afeta as frases e maneiras de falar. 
(Da, Jogo de Tabuleiro – Intermediário 4) 
 

• Auxiliar na elaboração de perguntas e na construção de frases 
 

Algumas perguntas que não sabíamos fazer foram ensinadas pelo professor. 
(Le, Super Trunfo – Bás. 1) 

 
Ela ajudava a formular frases novas (palavras desconhecidas). Isso contribuiu para aumentar 
nosso vocabulário. 
(An, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Corrigindo os pequenos erros na formulação de frases e explicando o jogo. O único problema é 
que a gente acaba se acomodando e não se preocupa em errar, já que a professora corrige antes 
de terminar a frase e não nos deixa perceber o erro sozinho, nas isso não significa que ela não 
deva nos corrigir. 
(El, Superlative Quiz – Bás. 3) 
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Foi muito bom, ele nos ajudou na hora em que confundíamos tudo e tínhamos dúvida, ele pôde 
esclarecer bem como tínhamos que nos expressar e como usar tudo o que havíamos aprendido. 
(Ra, Jogo do Mico – Interm. 4) 

 
 

No Jogo da Memória do Básico 1, o esclarecimento de dúvidas ocorreu, segundo Leo, tanto no 

nível do jogo quanto no nível do jogo de linguagem na medida em que, além de esclarecer dúvidas 

sobre o léxico, Ce ajudou a decifrar os desenhos das profissões retratadas na carta. Observa-se que 

as alunas do Básico 3, Er e Ci, identificam as dúvidas surgidas como pertencentes ao grupo e não a 

cada aluno individualmente. Er, ao especificar o grupo entre parênteses, sublinha o fato de que a 

intervenção da professora ocorria somente quando elas não conseguiam resolver as dúvidas entre si, 

o que sugere uma maior autonomia no processo de construção do conhecimento. 

A questão da correção da pronúncia parece ter sido mais percebida pelos alunos do Básico 1, 

visto que não foi citada como único aspecto na participação do professor por nenhum dos alunos do 

Básico 3 e somente por Da em relação ao Jogo de Tabuleiro do Intermediário 4. Se compararmos a 

resposta de Da com os três enunciados dos alunos do Básico 1, perceberemos que, ao contrário de 

Ma, Ga e Leo, Da associa a correção da pronúncia ao processo de construção de frases e expressão 

de idéias: isso afeta as frases e as maneiras de falar. Acreditamos que essas diferentes percepções 

estão relacionadas às características de cada um dos jogos. Enquanto o caráter formatado dos jogos 

do Básico 1 fazem da pronúncia e da construção do léxico os aspectos centrais da atividade, a 

necessidade de se engajar discursivamente com o outro no Jogo de Tabuleiro do Intermediário 4 

estabelece uma relação clara entre pronúncia e negociação de significados.  

Ainda no que se refere ao processo de negociação de significados na elaboração de perguntas e 

construção de frases, observa-se que, para Le, do Básico 1, o auxílio do professor nesse sentido 

constituiu-se em ensinar algumas perguntas que não sabíamos fazer e,  para An e El, do Básico 3, 

representou auxiliar na elaboração de frases, com implicações positivas no aumento de vocabulário 

(An) e negativas para o desenvolvimento da autonomia no que diz respeito à possibilidade de 

perceber o próprio erro (El). Ra, por sua vez, percebe a mediação do professor não no nível da 

elaboração de perguntas ou construção de frases, mas em um espectro discursivo mais amplo na 

medida em que ele (o professor) pôde esclarecer bem como tínhamos que nos expressar. 

Novamente relacionando a percepção da aluna com a configuração da atividade, é possível 

interpretá-la como conseqüência do propósito do Jogo do Mico de levar à construção do processo 
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argumentativo, no qual se expressar, no sentido de tormar uma posição e ser capaz de sustentá-la ou 

refutá-la,  é fundamental. 

 

 

3.2.O(s) outro(s) colega(s) 

 

Nas avaliações dos alunos sobre a contribuição da interação com os colegas no processo de 

construção do conhecimento, evidencia-se, conforme já sugerido, a capacidade do jogo de romper a 

organização tradicional da sala de aula, dado o fato de este estabelecer uma rede de colaboração 

entre os participantes, na qual a função de ensinar, normalmente centralizada na figura do professor, 

passa a ser desempenhada pelos alunos-jogadores. 

Essa troca de papéis é enunciada nas respostas abaixo. 
 
Alguns têm mais facilidade para guardar as figuras e também têm mais facilidade para responder às 
perguntas. Com isso, pude tirar minhas dúvidas e falar com mais clareza. 
(Leo, Jogo da Memória – Bás. 1) 
 
A interação com o colega permitiu que um ajudasse o outro quando errava e vice-versa. 
(Va, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
Bem, alguns me ajudaram a fazer perguntas e sempre me lembravam de falar em inglês. 
(Pri, Super Trunfo – Bás. 1) 
 
Os colegas também ajudaram corrigindo os erros da elaboração da frase e tirando dúvidas que 
sabiam explicar. Um ajudando o outro se aprende mais. 
(Pa, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
O jogo estimulou a interação com os colegas e pude ajudá-los, assim como eles e o professor me 
ajudaram. Isso estimulou o meu vocabulário, já que eu pensava em frases para mim e para eles. 
(El, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
Através deles, muitas dúvidas apareceram, e a maioria das minhas dúvidas eles responderam, sem 
precisar do professor. 
(Er, Jogo de Tabuleiro – Bás. 3) 
 
A atividade em dupla é muito melhor porque, quando houver dúvida, um acaba ajudando o outro. 
(Tri, Superlative Quiz – Bás. 3) 
 
Todos sabem algo que não sabemos, sempre podemos aprender com os outros. Neste caso, posso 
aprender novos termos e até receber alguma ajuda. 
(Da, Jogo do Mico – Interm. 4) 
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Ouvir os outros falarem contribuiu para que eu pudesse entender melhor o jogo. 
(Sha, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
Ouvir meus colegas falando, comigo ou entre eles, ajudou-me a compreender melhor o que estava 
sendo feito. 
(Jo, Jogo do Mico – Interm. 4) 
 
 

As mesmas circunstâncias mencionadas anteriormente em relação à participação do professor no 

jogo são apontadas no que diz respeito à mediação dos colegas no processo de construção do 

conhecimento. Estes também participam do jogo tirando dúvidas, corrigindo os erros, ajudando na 

formulação de perguntas e na construção de frases. Ao avaliar a interação com os pares no Jogo de 

Tabuleiro do Básico 3, El enfatiza a aprendizagem desencadeada pela colaboração que se 

estabeleceu entre ela e os colegas, permitindo que, além de ser ajudada por eles, ela, como par mais 

experiente, pensasse em frases para mim (ela) e para eles, e Er sublinha o fato de que a 

possibilidade propiciada por esse jogo de que as dúvidas fossem esclarecidas entre os componentes 

do grupo tornou a interferência da professora, muitas vezes, desnecessária. No caso de Sha e Jo, no 

Jogo do Mico, a compreensão do que era para ser feito não foi decorrente da explicação dada pelo 

professor antes do início da atividade, mas da observação do que os outros colegas estavam fazendo 

durante o jogo. 

Algumas avaliações realizadas pelos alunos do Intermediário 4 sobre o papel da interação com 

os colegas durante o Jogo do Mico e o Jogo de Tabuleiro também enunciaram a possibilidade 

propiciada por essas atividades de: 

 

• Conhecer diferentes tomadas de posição sobre fatos controversos 
 
Com esse jogo, foi possível conhecer o ponto de vista de todos os colegas. 
(Ra, Jogo do Mico – Interm. 4) 

 
• Ajudar a expressar idéias e dominar a insegurança 

 
A interação nesse jogo contribuiu para mais fácil expressão de idéias, perder um pouco a 
insegurança na fala. (Thi, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 
 

• Avaliar o próprio processo de aprendizagem em comparação com o desempenho do outro no 
jogo 
 
Ajudando a trocar informações em inglês, observando o ponto de vista de cada um e observando 
como está meu nível em relação à sala. 
(Fa, Jogo do Mico – Interm. 4) 
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É bom para percebermos como cada aluno tem uma maneira característica de falar, e com isso 
trocarmos informações. 
(Ra, Jogo de Tabuleiro – Interm. 4) 

 
O fato de esses jogos terem possibilitado uma percepção mais abrangente da participação do 

outro no processo de construção do conhecimento pode ser relacionado às características dessas 

atividades, configuradas de forma a desencadear o engajamento discursivo dos alunos em jogos de 

linguagem mais complexos. Isso reitera a nossa sugestão de que tais jogos criaram zonas mais 

amplas para o desenvolvimento potencial dos aprendizes. 

Por outro lado, apesar de Thi ter mencionado anteriormente a contribuição do RPG para o 

desenvolvimento dos processos de criar e pensar em uma LE, tanto ele quanto Da chamam a 

atenção para o fato de que, ao contrário dos outros dois jogos, este não propiciou a co-construção do 

conhecimento na interação com os colegas. 

 

É útil prestar atenção nos colegas e aprender com seus erros e acertos. Mas nesta atividade, não 
ocorreu muita interação. 
(Thi, Role Playing Game – Interm. 4) 
 
Não houve quase nenhuma interação entre nós. 
(Da, Role Playing Game – Interm. 4) 
 
 

As percepções reveladas por Thi e Da espelham a forma como o RPG foi transposto para esta 

situação de ensino-aprendizagem da LE, em que, ao contrário do que aconteceria em uma 

transposição que fosse mais fiel às características desse jogo nas suas esferas de circulação 

cotidiana, a interação foi centralizada entre o narrador-professor e os alunos-personagens. 

A partir das apreciações valorativas estabelecidas pelos alunos em relação ao papel 

desempenhado pela interação com os pares, observa-se que a competição inerente aos jogos não 

obstruiu, de maneira alguma, as possibilidades de colaboração criadas na interação. Todos os 

enunciados acima, com exceção os de Thi e Da sobre o RPG, retratam os jogos como atividades em 

que o conhecimento é construído de forma colaborativa e, portanto, socioconstruído. 

 

4. Resumo dos resultados 

 

A última parte deste capítulo teve como objetivo discutir a percepção dos alunos sobre o jogo e o 

processo de constituição da LE dele decorrente (pergunta nº 2), tomando como base as respostas 
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levantadas em um questionário (assessment form) aplicado após a filmagem de cada um dos jogos 

que compõem o nosso corpus. 

Os resultados da análise revelam que: 

€1€ A natureza lúdica do jogo desperta sensações antagônicas de prazer ou desprazer, em 
geral experimentadas de acordo com o resultado favorável ou desfavorável da competição. 
Essas sensações são retratadas por meio da escolha lexical realizada pelos aprendizes que 
utilizam palavras como prazer, descontraída, legal, extenso, cansativo, entre outras, para 
descrever determinado jogo e o processo de aprendizagem dele decorrente. 
 
€2€ O processo de constituição da linguagem decorrente do jogo, ou seja, o jogo de 
linguagem, é, em geral, relacionado pelos alunos à revisão e consolidação de conteúdos já 
apropriados anteriormente. Essa revisão ou consolidação é associada aos processos mentais 
de treinar e memorizar pelos alunos do Básico 1, à construção do conhecimento sistêmico da 
LE pelos do Básico 3 e, finalmente, aos processos mentais de criar e pensar no Intermediário  
4.  Vimos também que a percepção de revisão, relacionada tanto à natureza do jogo quanto à 
concepção do professor em relação à sua transposição para a sala de aula, não é sempre 
verdadeira, visto que, em diversos momentos, o jogo propiciou a construção de 
conhecimentos que se encontravam no nível de desenvolvimento proximal. 
 
€3€ O questionário, além de revelar as percepções dos alunos sobre o jogo e o jogo de 
linguagem, possibilitou a reflexão das próprias atitudes como aprendiz da LE e suas 
respectivas conseqüências para o desempenho no jogo e para a aprendizagem em geral. 
Como essas reflexões não foram resgatadas para discussão posterior em sala de aula, não se 
tornaram alvos para a reflexão crítica, conforme seria desejável. 
  
€4€ A participação do(s) outro(s) desempenha um papel fundamental no processo de 
construção de conhecimento desencadeado nos jogos. Enquanto o outro professor 
desempenha o papel de mediador, os outros pares (colegas) acabam muitas vezes assumindo 
as funções tradicionalmente exercidas pelo professor, estabelecendo-se de fato uma rede de 
colaboração e socioconstrução entre os pares. 
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CAPÍTULO VII 

O DIÁLOGO ENTRE OS PROFESSORES E A PESQUISADORA 
 
 

Este segundo capítulo que integra a discussão dos dados ocupa-se do processo reflexivo 

construído no diálogo entre a pesquisadora e os dois professores-participantes da pesquisa em quatro 

sessões reflexivas realizadas com o intuito de discutir a utilização de jogos como instrumentos de 

ensino-aprendizagem na prática desses professores, a partir da observação dos jogos filmados nas 

suas respectivas salas de aula. 

Portanto, a presente discussão pretende responder a nossa quarta pergunta de pesquisa: 

 

• Como o diálogo com a pesquisadora leva os professores-participantes a refletirem sobre a 

própria prática no que se refere ao uso de jogos? 

 

Para responder a essa macro questão, a nossa reflexão é orientada por quatro micro questões a 

ela inter-relacionadas.  

 

o Como se caracteriza a participação da pesquisadora e dos professores nas sessões 

reflexivas? 

 

o Como a ideologia do cotidiano está refletida no diálogo entre a pesquisadora e os 

professores? 

 

o De que forma as ideologias cristalizadas relacionam-se com a ideologia do cotidiano? 

 

o Que apreciações valorativas são estabelecidas a partir da relação e do conflito entre a 

experiência cotidiana dos professores e a proposta de uma reflexão teoricamente 

fundamentada? 

 

Com o intuito de dar conta da complexidade do processo reflexivo observado no diálogo entre a 

pesquisadora e os professores, a discussão que se segue é apresentada em três partes principais, 

relacionadas, por sua vez, com as quatro questões especificadas acima. 
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Na primeira parte, a participação dos professores e da pesquisadora nas sessões reflexivas é 

discutida em termos quantitativos. Dado o fato de que o processo reflexivo é construído por meio do 

diálogo entre os participantes, a questão da participação dos professores e da pesquisadora é central 

em todas as partes deste capítulo, perpassando, portanto, todo o processo de análise das interações 

nas sessões reflexivas. Por retratar o número de turnos e de palavras utilizadas por cada participante 

nas sessões reflexivas, acreditamos que a breve análise quantitativa apresentada é importante para 

compreender a possibilidade de participação propiciada na interação, auxiliando na análise 

subseqüente do processo reflexivo desencadeado no diálogo. 

A segunda parte tem como foco de análise as interações em que apreciações valorativas diversas 

sobre o processo de ensino-aprendizagem da LE, em especial no que se refere ao uso de jogos, são 

constituídas com base principalmente na ideologia do cotidiano, ou seja, no conhecimento 

espontâneo dos professores e da pesquisadora acumulado ao longo de suas experiências cotidianas 

como professores, alunos, pais, entre outras. Embora essas apreciações sejam influenciadas por 

ideologias historicamente cristalizadas na medida em que mantêm um diálogo constante com teorias 

diversas, essas teorias não são enunciadas pelos participantes, e a experiência em si parece ser a 

lente central sob a qual a construção do conhecimento é visualizada. 

Por fim, a terceira parte, propondo-se tratar das duas últimas questões, discute como ideologias 

historicamente cristalizadas entram na pauta da discussão entre a pesquisadora e os professores para 

se estabelecer avaliações sobre a prática cotidiana. O complexo interjogo entre ideologias do 

cotidiano e ideologias historicamente cristalizadas nas interações entre os participantes constitui o 

foco principal dessa parte da análise. 

Dado o fato de que as práticas em foco nas sessões reflexivas coincidem, em diversos 

momentos, com aquelas discutidas no Capítulo IV, buscaremos, no decorrer da discussão referente à 

segunda e terceira partes, relacionar as interpretações construídas no diálogo entre a pesquisadora e 

os professores com os resultados de análise decorrentes das interações nos jogos e das respostas dos 

alunos ao questionário respondido após a filmagem das atividades. Nesse sentido, as apreciações 

valorativas realizadas pela pesquisadora em um momento posterior às sessões reflexivas56, são 

recuperadas para que interpretações sobre o processo reflexivo sejam dialogicamente construídas. 

                                                
56 Embora os processos de observação, transcrição e análise inicial dos jogos tenham coincidido com a realização das sessões reflexivas, a 
categorização e a discussão sistemática do processo de construção de conhecimento nos jogos iniciaram-se aproximadamente um ano após a 
quarta sessão reflexiva. Acreditamos que tanto esse considerável intervalo de tempo quanto as ideologias historicamente cristalizadas à luz das 
quais a análise foi realizada são fundamentais para que novas interpretações sobre a prática observada fossem construídas pela pesquisadora.  
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Conforme especificado no capítulo de Metodologia, a discussão a seguir busca, nas concepções 

sócio-históricas em relação à linguagem provenientes do círculo de Bakhtin, construtos teóricos para 

interpretar o processo reflexivo decorrente do diálogo entre a pesquisadora e os professores.    

Tomando as noções bakhtinianas de diálogo e dialogismo, procuraremos, em cada uma das 

partes da análise, discutir como se configura o diálogo entre a pesquisadora e os professores nas 

sessões reflexivas e de que forma esse diálogo levou ou não à construção de novas significações em 

relação à própria prática. Para tal, usaremos as noções de enunciado, ideologia do cotidiano, 

ideologias cristalizadas, apreciação valorativa, polifonia, discurso autoritário e discurso 

internamente persuasivo.  

Somando-se aos postulados da teoria da enunciação bakhtiniana, construtos teóricos 

relacionados ao processo de constituição de identidades e ao processo reflexivo discutidos no 

segundo capítulo de Fundamentação Teórica são trazidos para o diálogo a fim de se compreender 

melhor os significados negociados na interação. 

Com base na ordem metodológica sugerida por Bakhtin/Voloshinov (1929), esses enunciados 

são interpretados em ligação tanto com as condições concretas em que a interação se realiza quanto 

com os domínios da vida e da criação ideológica que constituem essa interação. Para análise das 

formas lingüísticas, recorremos aos postulados da gramática sistêmico-funcional. 

 

1. Participação da pesquisadora e dos professores nas sessões reflexivas 

 

As quatro sessões reflexivas (SR) realizadas entre a pesquisadora (P) e os dois professores-

participantes da pesquisa (Fa e Ce) foram dialogadas e tiveram em média duas horas de duração 

cada uma. O quadro abaixo mostra o número de turnos de cada um dos participantes no diálogo em 

cada uma das sessões, as quais, no total, somam aproximadamente oito horas de gravação em áudio.  

 

SR Nº turnos 
 na SR 

Turnos de P % Turnos de Fa % Turnos de 
Ce 

% 

1 511 193 38 215 42 103 20 
2 595 244 41 212 35 139 24 
3 639 259 40 251 39 129 21 
4 900 318 36 371 41 211 23 

Total 2645 1014 38 1049 40 582 22 
Quadro 13 - Número de turnos nas sessões reflexivas 
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Ao considerarmos o número de turnos de cada uma das sessões reflexivas, observamos que estas 

se tornam gradativamente mais longas. Embora haja um equilíbrio entre as três primeiras sessões, a 

quarta é composta por um número consideravelmente maior de turnos. O fato de a última sessão ser 

significativamente maior que as três anteriores deve-se à forma como a discussão foi organizada 

nesse encontro. Enquanto a discussão nas três primeiras sessões foi orientada por atividades cujo 

objetivo era promover a reflexão dos jogos filmados à luz de pressupostos teóricos específicos, a 

quarta sessão reflexiva foi organizada na forma de um jogo de tabuleiro que pretendia levar os 

professores-participantes a refletirem, à medida que jogavam, sobre alguns de seus enunciados 

referentes às duas primeiras sessões. A relação entre as atividades preparadas para desencadear o 

processo reflexivo e as discussões delas decorrentes será tratada mais detalhadamente na análise das 

interações entre pesquisadora e professores. 

No que se refere ao número de turnos de cada um dos participantes, tanto as porcentagens 

referentes a cada uma das sessões reflexivas quanto as relativas à soma de turnos nas quatro sessões 

indicam um equilíbrio nas tomadas de turno da pesquisadora, P, e da professora Fa. O fato de P ser 

responsável por 38% e Fa por 40% dos turnos nas quatro sessões sugere uma participação 

significativa dessa professora nos diálogos decorrentes das sessões reflexivas. 

Por outro lado, as porcentagens referentes às tomadas de turno do professor Ce não revelam o 

mesmo equilíbrio. Pelo contrário, o percentual médio de 22% no total de turnos constitui um 

indicativo de que a participação de Ce no diálogo foi consideravelmente menor que a de P e Fa. 

Essa discrepância sugere a princípio que, ao contrário do que consideramos desejável em discussões 

que pretendem desencadear a reflexão sobre a prática em sala de aula, o diálogo com a pesquisadora 

não se caracterizou pela busca de igualdade na participação dos dois professores. A quantidade 

consideravelmente menor de tomadas de turnos de Ce nas quatro sessões reflexivas parece indicar 

que a voz do professor na discussão foi constantemente abafada pelas vozes de P e Fa. 

Além do percentual de tomadas de turnos de cada participante, parece-nos fundamental levar-se 

em conta o tamanho dos turnos para um retrato quantitativo mais detalhado da participação de P, Fa 

e Ce. O quadro a seguir retrata o número de palavras utilizadas por cada um dos participantes ao 

longo das quatro sessões reflexivas. 
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SR Nº de palavras 
na SR 

Palavras 
 de P 

% Palavras 
 de Fa 

% Palavras 
 de Ce 

% 

1 9265 4655 50 3184 34 1426 16 
2 10286 5395  53 2750 26 2141 21 
3 12384 6233 51 4241 34 1910 15 
4 15087 4830 32 6782 45 3475 23 

Total 47022 21113 45 16957 36 8952 19 
Quadro 14 – Número de palavras proferidas por cada participante 

 
A participação menor de Ce em relação a P e Fa é confirmada ao associarmos esse quadro com 

o anterior, sendo possível verificar-se um equilíbrio entre o percentual de tomadas de turno, 22%, e 

a porcentagem referente ao número total de palavras pronunciadas por Ce durante as quatro sessões: 

19%. Já o equilíbrio relativo às tomadas de turno de P e Fa observado no primeiro gráfico, não se 

repete no que diz respeito ao número de palavras proferidas por essas participantes nas sessões 

reflexivas. 

O quadro acima indica que metade do total de palavras proferidas nas três primeiras sessões 

pertence à pesquisadora. Isso sugere que os turnos de P, embora numericamente semelhantes aos de 

Fa, são significativamente mais longos que os da professora. Na análise dos diálogos entre a 

pesquisadora e os professores, observaremos que o tamanho dos enunciados de P está relacionado às 

associações estabelecidas pela pesquisadora com as ideologias historicamente cristalizadas que 

embasam a construção do processo reflexivo. 

É interessante observar que, na quarta sessão reflexiva, a participação dos professores, 

especialmente a de Fa, aumentou em relação à participação da pesquisadora. Vale ressaltar que essa 

foi a sessão organizada na forma de um jogo de tabuleiro em que se esperava que Fa e Ce 

refletissem sobre alguns de seus enunciados referentes a sessões anteriores à medida que andavam 

no tabuleiro. As porcentagens sugerem que a forma como a sessão foi estruturada e o fato de tomar 

como base para a reflexão enunciados anteriores dos professores permitiram que as palavras de Fa e 

Ce entrassem mais ativamente na discussão. 

Encerrada esta breve análise quantitativa, passamos a seguir a discutir o processo reflexivo 

construído por P, Fa e Ce por meio de suas participações nos diálogos que compõem as sessões 

reflexivas. 
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2. O jogo avaliado sob o prisma de ideologias do cotidiano 

 

Dada a relação de mão-dupla estabelecida entre as ideologias do cotidiano e os sistemas 

ideológicos historicamente cristalizados, consideramos que as avaliações realizadas pelos 

professores e pela pesquisadora em relação ao uso de jogos como instrumentos didáticos são 

constantemente influenciadas tanto pela experiência acumulada no cotidiano quanto pelas teorias 

que integram o processo formativo de Ce, Fa e P. 

No entanto, há momentos nas sessões reflexivas em que apreciações valorativas são realizadas 

sem que essas concepções teóricas pertencentes às esferas ideológicas historicamente cristalizadas 

sejam trazidas para o interior do diálogo entre pesquisadora e professores. Nesses momentos, as 

experiências vivenciadas no cotidiano e, portanto, o conhecimento espontâneo sobre a prática, não 

estruturado por um conjunto de concepções científicas sistematizadas, constitui a lente sob a qual a 

construção do conhecimento é focalizada. 

Esses momentos incluem, em especial, as situações em que as atividades em pauta na discussão 

são avaliadas, seja sob a perspectiva dos próprios professores-participantes ou por meio de suas 

interpretações em relação às avaliações realizadas pelos aprendizes nos questionários. Além dessas 

situações, há momentos em que Ce e Fa contam para a pesquisadora sobre outros jogos utilizados 

em suas respectivas salas de aula.  Tais narrativas, calcadas principalmente nas ideologias do 

cotidiano construídas ao longo da trajetória profissional de cada professor, são fundamentais para a 

compreensão do processo reflexivo construído no diálogo. 

São essas situações que a discussão a seguir busca interpretar. 

 

2.1. Diálogos sobre as avaliações dos professores e dos alunos em relação aos jogos 

 

Ao comentar sobre as repostas dos alunos do Intermediário no questionário referente ao Jogo do 

Mico, a interpretação de Ce é constituída com base na sua experiência cotidiana com esse grupo de 

alunos e no conhecimento que adquiriu sobre cada aprendiz ao longo dessa experiência. 

 

Recorte 1 – SR 1 
 
97 Ce: O que eles falaram assim... é meio o que eu acho que esperava que eles falassem mesmo. Porque, 

tipo assim, os três que são mais fracos na turma realmente falaram do desempenho deles, que eles 
realmente... acho que tão sabendo como eles tão assim mais ou menos. Eles acharam que eles não 
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foram bem, tiveram muita dificuldade no jogo e tal. E os outros já falaram diferente, em vez até de focar 
muito no próprio desempenho, acabaram falando mais do jogo em si, né... o Thi, o Da... eles falam 
do próprio desempenho, eu acho, mas falam bastante do jogo. É, por exemplo, um fala que o jogo foi 
muito demorado, e foi mesmo... foi quase a aula inteira, né? Uma hora e pouco de jogo. Acho também 
que demorou muito. Foi... a regra podia ser melhorada nesse caso. Aliás, eu também não gostei desse 
jogo não. Eu tinha até falado...   

 
 

As opiniões dos alunos em relação ao Jogo do Mico são avaliadas por Ce com base no seu 

conhecimento sobre o maior ou menor grau de dificuldade experimentado pelos aprendizes no 

processo de aprendizagem da LE. Enquanto os aprendizes com maior dificuldade optaram por 

avaliar o próprio desempenho, os outros (aqueles com menor dificuldade), em vez de focar muito no 

próprio desempenho, acabaram falando mais do jogo em si. 

Ce recorre várias vezes à estrutura modalizada eu acho para estabelecer atitudes diversas em 

relação à avaliação dos alunos e à atividade propriamente dita. Na sua primeira declarativa – é meio 

o que eu acho que esperava que eles falassem mesmo – Ce confirma suas expectativas sobre as 

respostas dos alunos ao questionário; na segunda – acho que tão sabendo como eles tão assim mais 

ou menos – Ce posiciona-se sobre a consciência dos alunos em relação às próprias dificuldades na 

aprendizagem da LE; e na terceira – eles falam do próprio desempenho, eu acho, mas falam 

bastante do jogo – Ce reconhece que os alunos com menos dificuldade na aprendizagem da LE 

também avaliaram o próprio desempenho.   

As tomadas de posição de Ce nessas três declarativas são relativizadas com o emprego dos 

adjuntos meio, mais ou menos e bastante, que expressam atitudes de intensidade do enunciador em 

relação ao que foi dito. Mesmo indicando uma maior intensidade em relação aos dois anteriores, o 

adjunto bastante é utilizado com o intuito de relativizar o fato de os alunos terem falado do próprio 

desempenho, enfatizando, portanto, os comentários por eles realizados sobre o jogo. 

No que se refere à avaliação da própria atividade, a modalização é utilizada por Ce para 

expressar concordância em relação ao fato apontado por um dos alunos de que o jogo foi muito 

demorado – Acho também que demorou muito – concordância que culmina em uma apreciação 

negativa do Jogo do Mico: Aliás, eu também não gostei desse jogo não, já expressa em situações 

anteriores: Eu tinha até falado.   

É essa apreciação negativa de Ce em relação ao jogo, e não a sua percepção sobre as opiniões 

expressas pelos aprendizes mais ou menos competentes, que é recuperada pela pesquisadora na 

intervenção que se segue. 
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Recorte 2 – SR 1 
 

100 P: Por que você não gostou do jogo? 
101 Ce: Ah, demorou muito, o pessoal não entendeu direito, sei lá! 
102 P: E você acha que isso aconteceu devido a quê? 
103  Ce: Não que não entendeu, mas tinha aquela coisa de ficar passando, ficava meia hora passando e 

ninguém falava nada até... 
104  Fa: Até decidi o que tinha que falar. 
105  Ce: Não, até cair a carta certinha. 
106  P: Por causa do tipo do jogo. 
107  Fa: Ah, do tipo do jogo. 
108  P: É, acho... 
109  Ce: Que a regra do jogo. Mudar, não sei. 
110  P: Poderia.  

 
As interrogativas de P nos turnos 100 e 102 focam nas prováveis causas do não-sucesso da 

atividade, sendo que a primeira pretende acessar as razões que levaram Ce a avaliar negativamente o 

jogo e, apontados os motivos do insucesso (Ce: 101), a segunda questiona o professor sobre as 

possíveis causas da demora e do fato de os alunos não terem entendido o jogo. A conclusão de Ce é 

que o problema está na forma como a atividade foi configurada, ou seja, nas regras do jogo (102) 

que poderiam ser mudadas (109). 

Nota-se, portanto, que somente um dos aspectos mencionados por Ce no seu enunciado anterior 

(97) acaba por se tornar alvo de reflexão no diálogo. Ao se focalizar somente a configuração do 

jogo, as possibilidades propiciadas para reconstrução da prática ficam restritas ao nível da atividade. 

Aspectos relacionados ao papel do professor no processo de ensino-aprendizagem no jogo e às suas 

ações em relação aos alunos mais ou menos competentes, que poderiam desencadear uma discussão 

de fato crítica, são calados no diálogo. 

Na continuidade desse diálogo, a participação de Fa tem como base a experiência com jogos na 

sua própria sala de aula, que parece estar fundamentada na ideologia cotidiana e institucionalmente 

constituída de que o sucesso ou insucesso do jogo deve ser avaliado pela possibilidade de 

participação propiciada. 

 

Recorte 3 – SR 1 
 
114  Fa: Eu acho que o jogo para o Intermediário 4 o que funcionava era um jogo de tabuleiro porque daí 

eles iam... toda vez eles iam ser obrigados a falar. Em cada espaço tinha uma função e daí. 
115  Ce: Mas agora, agora... nesse próximo jogo eles vão ter que falar de qualquer forma.Vai ser até 

rapidinho. 
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116  Fa: O tabuleiro e... faz menor do que aquele que fez pra mim que naquele a tartaruga que atrapalhou o 
jogo.  

117  P: Hum hum. 
118  Fa: Porque foi o que fez o jogo demorar e eles tiveram que voltar... tinham que voltar, né, pra situação 

anterior e às vezes eles falavam que já tinham feito aquela situação. 
119  P: É, eu acho que teve vários comentários em relação à regra do jogo e isso é essencial, é 

fundamental... 
120  Fa: Eles falaram que devia ter... devia ter... 
121  P: Fluído mais. 
122 Fa: fluído mais. Devia ter dado menos coisas pra eles terem que voltar pra eles terem a oportunidade de 

rodar o tabuleiro fazendo todas as situações.   
 
 

Essa ideologia é claramente enunciada por Fa no turno 114, em que a declarativa toda vez eles 

iam ser obrigados a falar atribui ao seu enunciado um caráter deôntico que enfatiza a sua 

apreciação valorativa de que o papel fundamental do jogo é propiciar a prática oral da LE. A 

avaliação de Fa é construída a partir da sua experiência como professora de LE em uma instituição 

específica, em que a questão da prática da língua-alvo, especialmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento da habilidade oral, é consideravelmente enfatizada. Ao utilizar o verbo funcionava 

para indicar que tipo de jogo seria efetivo para um grupo de Intermediário e o substantivo função 

para apontar os conteúdos de cada casa do tabuleiro, Fa revela uma identidade discursiva constituída 

ao longo de sua trajetória profissional nessa instituição específica, que, por adotar a abordagem 

comunicativa para o ensino de línguas, tem o conteúdo do seu material didático dividido em funções 

a serem desempenhadas na LE e possíveis exponentes a serem empregados. 

A concepção de que o desenvolvimento da habilidade oral é o aspecto central do jogo é 

compartilhada por Ce (115) na sua réplica: nesse próximo jogo eles vão ter que falar de qualquer 

forma. Vai ser até rapidinho. A resposta de Ce tem o mesmo caráter deôntico do enunciado de Fa, 

enfatizando também que, no próximo jogo, os alunos serão obrigados a falar, vão ter que falar de 

qualquer forma.  A idéia de tempo expressa pelo adjunto circunstancial rapidinho enfatiza a 

avaliação anterior realizada por Ce e pelos alunos de que o Jogo do Mico foi muito demorado e o 

propósito de resolver essa questão do tempo em uma próxima atividade. A preocupação com o 

tempo da atividade sugere que o jogo ocupa um status inferior em relação às outras atividades, em 

especial aquelas sugeridas pelo material didático, no processo de construção do conhecimento da 

LE. 

A configuração das regras do jogo representa mais uma vez o aspecto recuperado nos 

enunciados da pesquisadora no seu diálogo com Fa. Isso se relaciona ao fato de que, como Ce, Fa 
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percebe essa questão como o aspecto mais relevante mencionado pelos alunos nos questionários. Ao 

invés de questionar as ideologias expressas por Fa em relação ao papel do jogo, P (117, 119 e 121) 

acaba por ratificar as posições tomadas pela professora, sugerindo na estrutura modalizada é, eu 

acho que teve vários comentários em relação à regra do jogo e na declarativa posterior isso é 

essencial, é fundamental... que a questão da configuração do jogo é de fato o aspecto mais relevante 

mencionado pelos aprendizes. 

Na discussão do capítulo anterior sobre a avaliação em relação aos jogos realizada pelos alunos 

nos questionários, vimos que, embora a configuração das regras do jogo seja um aspecto apontado 

em algumas respostas, essa questão não é tão significativa na percepção dos aprendizes se 

comparada ao volume de enunciados que se preocupam em avaliar o papel do jogo para o próprio 

processo de aprendizagem da LE. 

Aliás, se trouxermos para a discussão algumas das apreciações valorativas dos alunos do 

Intermediário em relação ao Jogo do Mico, perceberemos que, ao contrário da avaliação realizada 

por Ce, os alunos tenderam a avaliar essa atividade como significativa para a construção do 

conhecimento da LE na medida em que estimula a criatividade (Thi), permite praticar o inglês 

opinando sobre vários assuntos (Sha) e contribui para praticar o inglês estando ligado ao que se 

passa no mundo (Fa). Esses aspectos parecem não ter sido julgados relevantes por Ce, cuja 

avaliação ficou restrita à configuração do jogo e à necessidade de reformulação das regras, e não 

foram trazidos para o interior do diálogo pela pesquisadora para confrontar as tomadas de posição 

do professor, não se criando possibilidade para reconstrução das posições ideológicas expressas. 

Ao ser questionado por P sobre possíveis mudanças na atividade após a observação da aula, Ce 

enfatiza a sua insatisfação em relação ao Jogo do Mico proposto para o grupo de Intermediário 4 e, 

provocado por Fa, acaba por comparar esse jogo com o Jogo da Memória jogado pelos alunos do 

Básico 1. 

 

Recorte 4 – SR 1 
 
476 P: (...) E o Ce, você faria alguma coisa diferente? No Intermediário 4, provavelmente, né? Você já 

falou. 
477 Ce: O jogo seria outro. 
478 Fa: O jogo seria outro. E no Básico, é perfeito? 
479 Ce: Hum? 
480 Fa: No Básico foi perfeito? 
481 Ce: Perfeito não é, mas... 
482 Fa: Ah, então. 
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483 Ce: Foi bem melhor que o do Intermediário 4, com certeza. 
484 P: Mas o que você mudaria assim, em relação ao Básico?  
485 Ce: Procuraria dar um pouco de ênfase naquele negócio do artigo na hora do jogo.   

 

A pergunta de P (476) você faria alguma coisa diferente pretende fazer com que o professor, a 

partir da discussão realizada na sessão reflexiva, pense em mudanças para a prática em questão. Essa 

interferência revela a interpretação da pesquisadora das etapas do processo reflexivo propostas por 

Smyth (1992) e a tentativa de trazer para o diálogo com os professores questionamentos referentes à 

etapa denominada re-construção. Apesar de coerente com essa etapa do processo reflexivo, a 

pergunta não instaura no diálogo possibilidades para que a prática, a partir da observação do Jogo do 

Mico, seja de fato reconstruída. 

O jogo em questão, ao invés de reavaliado e repensado, é destruído quando Ce (477) enuncia 

que o jogo seria outro. Para que possibilidades de reconstrução fossem de fato propiciadas no 

diálogo, seria necessário que o enunciado de Ce desencadeasse questionamentos do tipo por que?, 

que outro jogo seria esse?, que mudanças seriam incorporadas?, e outras perguntas que 

provocassem novas apreciações valorativas em relação à atividade. 

Tomado como verdade o fato de que o jogo seria outro, as interrogativas de Fa (478 e 480) E no 

Básico, é perfeito? No Básico foi perfeito? provocam a comparação de duas experiências de ensino-

aprendizagem: a vivenciada no Jogo do Mico (Intermediário 4) e a referente ao Jogo da Memória 

(Básico 1). Embora assuma que o jogo proposto para o Básico 1 não tenha sido perfeito, Ce (481 e 

483) utiliza a conjunção mas para estabelecer um contraste entre as duas atividades, declarando que 

o Jogo da Memória foi bem melhor que o do Intermediário 4, declaração enfatizada com o adjunto 

com certeza. 

Aproveitando a provocação de Fa (478, 480 e 482), P (484), novamente pensando na etapa da 

reconstrução, questiona o que Ce mudaria no jogo do Básico 1. Dada a avaliação bastante positiva 

do professor em relação a esse jogo, a reconstrução pensada por Ce (485) restringe-se a uma maior 

ênfase no conhecimento sistêmico da LE, baseada na observação de que os alunos não utilizaram 

adequadamente o artigo indefinido antes das profissões. 

Com base na discussão sobre o processo de construção de conhecimento nos jogos, parece-nos 

que a questão do uso inadequado, ou melhor, o não emprego do artigo indefinido nesse Jogo da 

Memória, não é tão relevante se comparada a questões como a adequação dos cartões de visita 

utilizados no jogo com situações da vida cotidiana em que tal instrumento é usado, o caráter 
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extremamente formatado do jogo, o foco exclusivo na capacidade de nomear e a conseqüente 

restrição das possibilidades de engajamento discursivo na língua-alvo acarretada por esses três 

fatores. 

Se, ainda nos fundamentando na discussão do capítulo anterior, refletirmos sobre essas mesmas 

questões em relação ao Jogo do Mico proposto para o Intermediário 4, perceberemos que, apesar da 

grande insatisfação de Ce, esse jogo propiciou possibilidades significativamente maiores para a 

construção do conhecimento na língua-alvo e o desenvolvimento potencial do aprendiz na medida 

em que teve como foco a capacidade de argumentar, bem mais complexa que a simples nomeação 

de informações como nome, profissão, endereço, entre outras.  

Essa consciência, construída pela pesquisadora durante a sua própria reflexão sobre os dados 

com base em ideologias historicamente cristalizadas realizada durante o processo de análise, não se 

revela na interferência de P no recorte acima, fazendo com que o conceito ideologicamente 

cristalizado de reconstrução seja totalmente absorvido pelas experiências cotidianas dos professores 

e as possibilidades de mudança avaliadas sob o prisma da intuição, e não da observação sistemática 

do processo de construção do conhecimento em foco.  

Em um dos momentos do diálogo decorrente da segunda sessão reflexiva, o repensar sobre o 

RPG, ao invés de desencadeado por um questionamento da pesquisadora visando a reconstrução da 

ação, é provocado pela atitude responsiva de Ce à avaliação realizada pelos alunos do Intermediário 

4 em relação a esse jogo. 

 

Recorte 5 – SR 2 
 

532 P: E aí, Ce?  
533 Ce: Então... o pessoal geralmente percebeu essa parte de... da interação e tal e o que eu achei interessante 

foi do Intermediário 4, teve um aluno que comentou que o jogo não foi tão interativo porque... ele achou 
que não foi muito interativo porque ficou muito preso ao vocabulário mesmo do livro e não pode ir além, 
a mesma coisa que eu tinha colocado no começo, a mesma coisa... 

534 P: Que você mudaria isso no jogo, que você não limitaria tanto as regras. 
535 Ce: Hum, hum. Pegar mesmo um RPG já existente e começar a fazer, só que mais simples, né? (SR 2) 
 
 

Diferentemente do que observamos no recorte anterior, a intenção de promover a reconstrução 

da ação em sala de aula não constitui o propósito central da interferência de P. Enquanto sua 

pergunta no turno 532 pretende trazer para o diálogo as avaliações de Ce no que diz respeito ao 

questionário respondido pelos alunos, sua declarativa no turno 534 está implicada com uma 
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apreciação valorativa já realizada. Essa relação de implicação com um enunciado anterior é 

primeiramente marcada pelo uso repetido por Ce (532) da expressão a mesma coisa, em que coisa 

resume o que foi enunciado anteriormente sobre a questão em pauta, e pelo adjunto circunstancial de 

tempo no começo, que designa o momento da sessão reflexiva em que a opinião sobre o fato de o 

RPG ter sido pouco interativo foi expressa pelo professor. A réplica de P (534), baseada na sua 

percepção e lembrança da opinião enunciada pelo professor que você mudaria isso no jogo, que 

você não limitaria as regras leva Ce (535) a indicar mudanças que seriam realizadas no jogo: Pegar 

mesmo um RPG já existente e começar a fazer, só que mais simples. 

Apesar de a interferência de P nesse recorte não ser explicitamente orientada pela concepção de 

reconstrução, o diálogo criou mais oportunidade para que possíveis mudanças em relação à prática 

se tornassem alvo de reflexão ao permitir que o conhecimento espontâneo de aprendizes e do 

professor sobre o RPG jogado em esferas cotidianas dialogasse com a transposição desse jogo para a 

situação de ensino-aprendizagem em foco. 

Em outra discussão no decorrer da quarta sessão reflexiva, a questão da percepção de Ce e dos 

alunos sobre o fato do RPG ter sido pouco abrangente e não ter propiciado interação entre os 

diferentes personagens é retomada, e outras possibilidades de reconstrução são pensadas.  

 

Recorte 6 – SR 4 
 

357 P: Mesmo tendo uma aula só, será que ele não poderia ter sido mais abrangente, em termos do aluno 
poder é... lingüís... usar a criatividade dele, o que ele conhece lingüisticamente ali na composição do, 
do personagem e mesmo no que o personagem fala? 

358 Fa: Ah, eu acredito que sim, né? 
359 Ce: Pode, só que precisava de uma história mais formulada, uma coisa mais interessante. 
360 Fa: É, mais interessante. 
361 P: É até... 
362 Fa: Ou então... e se tivesse feito também com a parceria dos alunos? Cada um criava o seu... O professor 

criava a história, depois deixava que eles criassem o seu personagem... Dava assim, não criava o 
personagem, dizia mais ou menos quem era o per, quem cada um ia ser e dizia que cada uma tinha que 
montar a sua abordagem, né? Então teria uma tarefa deles escreverem e tal, depois eles davam pro 
professor, o professor corrigia e tal e como tava todo mundo mais ou menos, mais ou menos não, tariam 
sabendo o que iriam fazer porque eles ajudavam, ajudaram a montar o jogo e depois eles fariam o jogo na 
sala de aula. Talvez ia ser mais interessante. Porque daí eles já tinham tido uma certa participação na 
montagem.  

 
 

A última sessão reflexiva com Ce e Fa, estruturada a partir de um jogo de tabuleiro, está 

relacionada com as duas primeiras sessões na medida em que enunciados proferidos pelos 
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professores-participantes são retomados para serem repensados e reavaliados. O diálogo acima 

representa um recorte da discussão sobre a avaliação realizada por Ce na segunda sessão sobre o 

RPG. 

O enunciado de P (357), mesmo estruturado na forma de uma pergunta direcionada para Ce, 

reflete a própria avaliação da pesquisadora de que o RPG não foi muito abrangente, avaliação que é 

inicialmente mascarada por meio da forma modalizada utilizada – será que ele não poderia ter sido 

mais abrangente... – para posteriormente ser reforçada com a posição de P do que ela considera 

mais abrangente: (o aluno) poder usar a criatividade dele, o que ele conhece lingüisticamente ali na 

composição do personagem e mesmo no que o personagem fala.    

A conclusão de Fa e Ce é de que o RPG, um jogo complexo por natureza, poderia ter sido mais 

abrangente. Fundamentado mais uma vez na sua experiência cotidiana em relação a esse jogo, Ce 

(359) avalia a pouca complexidade da história por ele criada na transposição do RPG para o 

Intermediário, expressando a necessidade de se criar uma história mais formulada, uma coisa mais 

interessante. 

A contribuição de Fa (360) para a reconstrução dessa atividade é dada na forma de uma 

sugestão. Além de se relacionar com o enunciado anterior de P (357), a sugestão de Fa revela suas 

percepções e avaliações sobre um artigo lido na revista Educação. O artigo em questão descrevia, 

segundo narrativa anterior de Fa, a experiência de uma professora de Ciências que havia utilizado o 

RPG na sua sala de aula para construir com os alunos o conhecimento trabalhado em uma unidade 

específica do material didático.  Nesse sentido, na avaliação de que a experiência de Ce talvez ia ser 

mais interessante caso os alunos tivessem sido envolvidos no processo de criação do RPG, parece 

ser a interpretação de Fa das vozes da pesquisadora e do artigo lido que contribuiu para criar uma 

apreciação valorativa própria a respeito da experiência de ensino-aprendizagem em foco. 

Vimos que tanto Ce quanto Fa vêem o desenvolvimento da habilidade oral na LE como o 

aspecto central a ser trabalhado no jogo, julgando como efetivos jogos que promovam uma grande 

participação dos alunos. Com base nessa ideologia, Fa propõe na primeira sessão que um jogo de 

tabuleiro teria funcionado melhor para o Intermediário, e na quarta que o RPG poderia ter sido mais 

interessante caso os alunos tivessem participado da montagem do jogo.  Calcando-se igualmente 

nessa ideologia, Ce avalia, na segunda e quarta sessões, o RPG como pouco interativo. 

O fato de as avaliações de Ce e Fa coincidirem no que diz respeito às oportunidades de 

participação propiciadas pelos jogos sugere uma trajetória comum de ambos os professores em uma 
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instituição de ensino de línguas específica, onde, conforme já mencionado, grande ênfase é dada ao 

desenvolvimento da habilidade oral e a uma prática direcionada à maior participação do aprendiz no 

processo de construção do conhecimento. 

Essa trajetória comum, as experiências compartilhadas ao longo do pertencimento a uma 

comunidade de prática específica e as discutidas nas duas sessões reflexivas anteriores, certamente 

contribuem para que Fa e Ce utilizem parâmetros muito semelhantes para avaliar e comparar os três 

jogos coletados nas suas salas de aula. 

 

Recorte 7 – SR 3 
 
537 P :  Dos três jogos, como que vocês avaliariam cada um? 
538 Fa: Como assim, avaliaria? Qual que eu gostei mais? 
539  P: É, qual você gostou mais, qual foi mais produtivo. 
540  Fa: Gostei mais do primeiro. 
541  P: Por quê? Acho que essa é a pergunta básica, né? Por quê? 
542  Fa: Ah, porque eu gostei mais do primeiro. Porque eu achei que eles praticaram melhor, fizeram 

melhor. Eu gostei mais. 
543  P: Devido ao que se deu essa... por que você acha que no primeiro eles praticaram melhor? 
544  Fa: Ah, primeiro eu acho que já tava mais... como fazia tempo que eu tava trabalhando com aquele 

assunto, ficou mais fácil pra eles fazerem o jogo. O segundo tava meio... eu tinha acabado de 
ensinar, eles já foram pro jogo, então eu acho que eles ficaram meio perdidos... 

 
Recorte 8 – SR 3 
 
545 Ce: Ah, sei lá. O Básico eu não sei dizer assim se o primeiro foi melhor, o segundo. Eu acho que todos 

foram bons do Básico, o pessoal participou bem de todos, você via que eles pegaram alguma coisa 
daquilo. 

546  P: Hum, hum. 
547 Ce: Agora, do Intermediário, com certeza, o último foi o melhor porque foi o que teve mais interação, 

tal. 
548 Fa: Essa daí? 
549 Ce: É. 
550 P: E o que... 
551 Ce: O que teve mais interação entre os alunos, colocando assim. O segundo foi muito... eles falaram 

bastante, mas foi muito... Não teve interação. 
552 P: Não interação teve. 
553 Ce: Teve, mas foi pouca. 
554 P: Não entre eles, né? Foi centrada em você, né? 
555 Ce: Isso, entre eles. E o primeiro foi aquele negócio horroroso. 
556 P: Por que foi horroroso? 
557 Ce: Porque não funcionou direito. Demorou, ficou cansativo, muito longo, eles não interagiam direito e, 

às vezes não entendiam direito o jogo. 
558 Fa: O primeiro foi o RPG. 
559 P e Ce: Não. 
560 P: E o que você atribui ao... a esse sucesso do...? 
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561 Ce: Ah, acho que era basicamente revisão, o primeiro, que nem, muitas vezes eles conhecem com uma 
linguagem, aquele outro era um... O primeiro jogo era uma estrutura diferente e quase nunca usada 
por eles, então ficou mais difícil... 
 

As partes destacadas dos dois recortes acima revelam que o sucesso ou insucesso do jogo foi 

avaliado por Fa e Ce a partir de dois parâmetros em especial: as oportunidades de participação 

criadas pelo jogo e o caráter de novidade ou revisão do conteúdo em constituição. Observamos que 

tanto Fa quanto Ce julgaram mais efetivos os jogos que, nas suas avaliações, criaram maiores 

oportunidades de participação e trabalharam com conteúdos já ensinados anteriormente. Sendo esses 

os critérios de avaliação, Fa e Ce apontam como mais significativos os jogos de tabuleiro jogados 

em seus respectivos grupos de Básico 3 e Intermediário 4.  

A ideologia de que a participação, vista como oportunidade de praticar a LE, constitui um 

aspecto primordial na construção de avaliações sobre o jogo está refletida na forma como os verbos 

praticar e participar são utilizadas nos enunciados dos professores. Fa (542) justifica sua 

preferência pelo primeiro jogo associando a prática da LE com a ação de realizar, fazer algo: eles 

praticaram melhor, fizeram melhor. Associação bastante semelhante é realizada por Ce (566) na 

sua avaliação positiva dos jogos propostos para o Básico 1: o pessoal participou bem de todos, você 

via que eles pegaram alguma coisa daquilo. O verbo pegar utilizado por Ce, como o fazer de Fa, 

sugere que praticar bem é ser capaz de realizar, fazer algo utilizando a língua-alvo. Dessa forma, 

praticar e participar, fazer e pegar enfatizam o conhecimento que os alunos foram capazes de 

produzir no jogo, ou seja, o produto alcançado e não o processo de construção de conhecimento. 

Ao avaliar as oportunidades de participação propiciadas pelos jogos do Intermediário, Ce (568, 

572, 578) passa a usar o substantivo interação e o verbo interagir, avaliando positivamente o Jogo 

de Tabuleiro porque foi o que teve mais interação entre os alunos e, negativamente o RPG e o Jogo 

do Mico pelo fato de que naquele não teve interação e de que neste eles não interagiram direito. 

Parece-nos que, nesse caso, a palavra interação desloca o foco do produto para o processo de 

construção de conhecimento na LE decorrente dos jogos do Intermediário. 

O segundo parâmetro utilizado para a avaliação do sucesso ou insucesso de determinada 

atividade – ter como foco a introdução ou consolidação de objetos lingüísticos específicos – é 

claramente enunciado por Fa (544) e Ce (584). Nesse caso, a avaliação positiva da participação nos 

jogos de tabuleiro jogados no Básico 3 e Intermediário 4 é atribuída ao fato de ambos serem jogos 

de consolidação ou revisão. Por outro lado, a apreciação valorativa negativa do Superlative Quiz 
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(Básico 3) e do Jogo do Mico (Intermediário 4) é associada à introdução de objetos lingüísticos 

ainda não trabalhados em sala de aula. 

Essa concepção do jogo visto como instrumento de revisão e consolidação foi discutida no 

capítulo anterior durante a análise das respostas dos alunos aos questionários respondidos após cada 

um dos jogos. Mais uma vez, é possível estabelecer inter-relações entre as avaliações de alunos e 

professores. Como seus professores, os alunos tenderam a avaliar positivamente os jogos que 

propiciaram a revisão de objetos lingüísticos específicos e apontar dificuldades em relação ao Jogo 

do Mico e ao Superlative Quiz por terem introduzido conteúdos não trabalhados anteriormente em 

sala de aula. 

Nessa discussão anterior, relacionamos o fato de os alunos verem o jogo como um contexto para 

revisão e consolidação de objetos lingüísticos já trabalhados às concepções dos professores sobre o 

uso de jogos nas suas práticas em sala de aula de LE em particular e aquelas referentes ao processo 

de ensino-aprendizagem em geral. Essa questão dos jogos como instrumentos de revisão e 

consolidação é, como veremos na terceira parte do presente capítulo, recuperada diversas vezes no 

diálogo entre a pesquisadora e os professores durante a discussão das concepções ideologicamente 

cristalizadas de ZPD e internalização. 

 

2.2. Narrativas sobre outros jogos utilizados por Ce e Fa 

 

As sessões reflexivas dialogadas entre P, Fa e Ce foram pensadas como um espaço para se 

discutir os jogos coletados nas salas de aula desses dois professores, buscando, assim, construir um 

processo reflexivo, teoricamente fundamentado, da prática observada. Embora este seja o foco do 

diálogo entre os participantes, em várias ocasiões, outras práticas, que não as observadas, são 

trazidas para a discussão. Essas outras práticas, em geral histórias contadas por Fa e Ce sobre 

experiências por eles vivenciadas na sala de aula, seja no papel de professor ou de professor-aluno, 

constituem relatos importantes para se compreender as ideologias refletidas e constituídas no 

diálogo. 

Por estarem conscientes do objeto de estudo desta pesquisa e compartilharem com P o interesse 

no uso de jogos como instrumentos de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE, Ce e Fa vêem a 

sessão reflexiva como um espaço para relatar suas experiências com jogos. São várias as histórias 

contadas ao longo das quatro sessões, e o olhar tanto para os relatos de Ce e Fa quanto para as 
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réplicas de P pode trazer contribuições significativas para a nossa reflexão sobre como ideologias do 

cotidiano estão refletidas no diálogo entre os três participantes. 

No relato de Ce sobre um jogo utilizado com um grupo de Básico 2, observa-se a importância 

atribuída por Ce e Fa a jogos cujo foco é a construção do conhecimento sistêmico da LE. 

 

Recorte 9 – SR 2 
 
71 Ce: Tem um jogo interessante, nunca tinha feito assim na sala de aula. Talvez tenha até saído um 

pouco assim do assunto, lá no Básico 2. Vem com o próprio livro. Ele tem um dominó: os verbos no 
passado e aí a forma básica do verbo, então...  

72 P: Ah que.... 
73 Ce: É que nem o jogo de dominó normal, mas o que você vai juntar não são os números iguais, mas 

os verbos ou no presente ou no passado. Na hora de juntar você forma uma frase com aquele verbo. 
74 Fa: Isso é superlegal! 
75 P: É... é. Agora isso depende de como você faz o jogo também, né?  
76 Fa: Isso é verdade. 
77 P: Por isso que tem o objetivo... 
 
 

Ao utilizar o qualificativo interessante logo no início do seu enunciado, Ce avalia a experiência 

antes mesmo de relatá-la. Não é a história de um jogo qualquer jogado por um grupo de Básico 2 

que será contada, e sim a de um jogo que Ce julgou interessante e de uma experiência que avaliou 

como bem-sucedida. As justificativas para a avaliação positiva da atividade são basicamente duas. A 

primeira se deve ao caráter de novidade introduzido pelo jogo para se trabalhar o passado: é 

interessante porque nunca tinha feito assim em sala de aula (Ce:71); e a segunda, apreendida na 

descrição da atividade, está relacionada ao conteúdo propriamente dito: é interessante porque é que 

nem o jogo de dominó normal, mas o que você vai juntar não são os números iguais, mas os verbos 

no presente ou no passado. Na hora de juntar você forma uma frase com aquele verbo (Ce:73). 

Se, por um lado, a exclamativa de Fa (74) corrobora o sucesso do jogo e a avaliação positiva de 

Ce, os enunciados de P, apesar da aparente concordância inicial É... é (75), introduzem ressalvas às 

percepções dos professores. Para P, a avaliação do jogo como interessante, superlegal e de 

determinada experiência como bem-sucedida depende, além dos fatores mencionados, de como você 

faz o jogo também (75), fazer que, segundo P, deve estar calcado em objetivos claros: Por isso que 

tem o objetivo... (77). 

O enunciado de P em relação ao objetivo do jogo é interrompido por Fa (78), que, a partir do 

relato de Ce, toma o turno para contar uma história semelhante por ela vivenciada. 
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Recorte 10 – SR 2 
 

78 Fa: Quando eu tava no T57, né? No T 4 que também começa... tem que ver os verbos novamente no 
passado... já viu isso no  T 3 um pouco, mas vão ver depois de novo no T  4. Eu fiz assim... era de 
memória: tinha o verbo no presente, o verbo no passado, eles tinham que achar e tinham que fazer uma 
frase, no presente e no passado. Daí quando você faz assim fica muito melhor do que só achar o verbo 
e pronto, play and played. Não, tem que ter frases, tem que ter uma finalidade. 

79 P: Mas isso vai depender é... de como o professor vê o jogo, né? Porque a visão que ele tem do jogo 
vai refletir na hora que ele aplica o jogo na sala de aula. 

80 Ce: Hum, hum. 
 
 

A constituição de um conhecimento sistêmico específico na LE, no caso o passado simples, 

representa o objetivo comum dos jogos relatados por Ce e Fa. Além de compartilhar o mesmo 

conteúdo gramatical, a descrição de Ce e Fa dos jogos retrata que as duas atividades foram 

estruturadas de forma bem semelhante, pois em ambas era esperado que os aprendizes associassem a 

forma presente e passada de determinado verbo e elaborassem uma frase. A diferença entre as 

atividades está no jogo transposto para a sala de aula para se trabalhar o passado: dominó na 

experiência de Ce e jogo da memória na de Fa. Logo, as ações esperadas dos alunos, embora 

relativamente diferentes no nível do jogo – associar as peças no dominó e encontrar os pares no jogo 

da memória – são bastante semelhantes no nível do jogo de linguagem: formular frases utilizando 

somente o passado no primeiro e tanto o presente quanto o passado no segundo. 

Fa (78) conclui o seu enunciado com uma avaliação que traduz a ideologia constituída ao longo 

da sua experiência e da observação de outras experiências com jogos na sala de aula de LE. Ao 

declarar que quando você faz assim fica muito melhor do que só achar o verbo e pronto, play e 

played (exemplo citado por Fa), concluindo com as estruturas deônticas tem que ter frases, tem que 

ter uma finalidade, a professora está estabelecendo uma apreciação valorativa daquilo que considera 

válido ou inválido no que se refere ao uso de jogos como instrumentos didáticos. 

A avaliação de Fa é construída por meio da comparação entre a sua prática e a de outros pares. 

Apesar de não serem concretamente nomeados, esses outros estão implícitos no enunciado de Fa, 

visto que é justamente a reprovação do fazer desses outros em relação ao jogo da memória que 

permite que a comparação se realize. Para Fa, diferentemente do que se observa na prática de outros 

pares, não basta que os aprendizes relacionem a forma presente com a forma passada do verbo, tem 

                                                
57 A letra T está sendo utilizada para se referir ao curso da Instituição destinado a adolescentes.  
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que ter uma finalidade, finalidade que, para a professora, está justamente em formular frases com os 

verbos relacionados. 

Como na intervenção observada no recorte anterior (P: 75), a réplica de P introduz uma restrição 

ao enunciado de Fa. Essa restrição é introduzida pela conjunção mas seguida da declarativa isso vai 

depender de como o professor vê o jogo. A declarativa de P traduz a sua posição ideológica de que 

os dois fazeres avaliados por Fa dependem das concepções do professor acerca do uso do jogo na 

sala de aula de LE, posição confirmada pela justificativa que se segue: porque a visão que ele tem 

do jogo vai refletir na hora que ele aplica o jogo na sala de aula. 

Tomando como base o pressuposto de Wenger (1998) de que a nossa participação, ou não-

participação, em comunidades de práticas diversas constitui uma experiência de aprendizagem e de 

constituição de identidades, é possível sugerir que as trajetórias de Ce, Fa e P em instituições 

específicas, assim como a avaliação da trajetória de outros nessas instituições, determinam o 

conteúdo ideológico dos seus enunciados.  

Nesse sentido, não nos parece aleatório o fato de Ce e Fa, além de relatarem experiências 

bastante semelhantes, avaliarem positivamente o processo de construção de conhecimento 

observado nessas experiências. Tais semelhanças revelam uma trajetória profissional compartilhada 

por ambos no pertencimento a uma comunidade de prática específica, no caso a instituição de ensino 

de línguas onde as histórias contadas ocorreram. O fato, por exemplo, de o jogo relatado por Ce 

(como vimos, bem semelhante ao contado por Fa) ter sido sugestão do próprio material didático 

reforça a nossa proposição de que as ideologias revozeadas e as avaliações realizadas no diálogo são 

institucionalmente constituídas. 

Com base nessa perspectiva, as restrições que as réplicas de P impõem aos enunciados dos 

professores devem ser também interpretadas à luz das ideologias constituídas ao longo de duas 

trajetórias: a primeira, anterior à presente pesquisa, como professora e coordenadora na instituição 

de ensino de LE em questão e a segunda como aluna-pesquisadora em um departamento de 

Lingüística Aplicada em uma instituição acadêmica específica. Essas trajetórias ora se intercruzam, 

ora entram em conflito no diálogo com os professores. Embora as réplicas de P (75, 77 e 79) 

introduzam uma restrição ao que foi enunciado por Ce e Fa, o embate ideológico presente nos seus 

enunciados é visível. Enquanto nos turnos 75 e 77, ao enfatizar a maneira de se preparar o jogo e o 

objetivo, as visões práticas que muitas vezes orientam o fazer do coordenador pedagógico em cursos 

de línguas parecem ter mais voz, na intervenção de P, no turno 79, cujo foco é a concepção que se 
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tem do jogo, a voz da pesquisadora e as ideologias cristalizadas constituídas ao longo da sua 

trajetória acadêmica parecem se sobrepor à da coordenadora. O problema central, a nosso ver, é que 

ambas as vozes, imbuídas da autoridade que lhes é peculiar só geram a concordância dos 

professores – Isso é verdade (Fa: 76) e Hum, hum (Ce: 80) – não permitindo, portanto, que posições 

ideológicas já estabelecidas sejam re-pensadas e de fato refletidas. 

No decorrer da quarta sessão reflexiva, dois outros jogos sugeridos pelo próprio material 

didático elaborado pela instituição são descritos por Fa e Ce. 

 

Recorte 11 – SR 4 
 
1 Ce: Eu dei um jogo de dado no Básico 2 hoje. Um jogo de dados, com dois dados. 
2 P: Ah, é? Legal? E daí , o que eles têm que fazer, assim, em termos lingüísticos? 
3 Ce: Eles têm, ah... tem doze adjetivos, do número dois, não onze, do número dois a doze, aí o número que 

somar os dois dados, aí tipo, eles vão ter que usar pra fazer uma comparação com aquelas comidas que 
têm lá. 

4 P: Ah, interessante. 
5 Fa: Básico 2? 
6 Ce: É. 
7 P: É pra... é pra... 
8 Ce: Comparativo. 
9 P: comparativo? 
10 Ce: É, mas é o Language Awareness. Vem no próprio livro. 
11 P: Ah, então é voltado pra gramática mesmo o jogo? 
12 Ce: Hum, hum. 
13 P: É um jogo sugerido pelo livro ou...? 
14 Ce: Na verdade é o Language Awareness. 
15 P: Ah, o Language Awareness é o jogo. 
16 Fa: Legal, né? 
 
Recorte 12 – SR 4 
 
293 Fa: Uma vez também eu dei um jogo do DO que tem lá no Básico. (Para o Ce) Você já viu, de idéia lá? 

Aquele que você faz uma frase, depois o aluno tem que perguntar pro outro usando DO. “I like ice 
cream” “Do you like ice cream?” “Yes, I like ice cream” Daí fica perguntando com… 

294 P: É como passar pra interrogativa. 
295 Fa: É como passar pra interrogativa, só que através de jogos. E tá lá no Básico, idéia deles, eu 

copiei só. Eles falam que, ao invés de explicar na lousa assim, eles sugeriram dar como um jogo, 
depois você vai lá pro livro, daí já vai tá fresquinho e eles fazem o exercício sem o professor nem 
precisar explicar. Eu ia explicar, eles já fizeram. “Vocês já fizeram?” “Já, muito fácil..”  

 
 

Como aqueles relatados nos recortes 9 e 10, esses jogos têm como foco a construção do 

conhecimento sistêmico da língua-alvo.  A partir da descrição dos professores, percebemos que os 

dois jogos constituem atividades sugeridas pelo material didático adotado e elaborado pela própria 
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instituição. Entendemos também que o primeiro jogo é uma das tarefas que integra a seção do livro 

didático destinada à constituição do conhecimento sistêmico da LE, e o segundo representa uma 

idéia sugerida pelo manual do professor e aplicada por Fa em um de seus grupos de Básico. 

Ao integrarem o conjunto de atividades preparadas ou sugeridas por uma instituição de ensino 

de LE em particular, os jogos descritos, além de reconhecidos por Fa e Ce como significativos para 

o processo de ensino-aprendizagem, adquirem o status de atividades institucionalmente autorizadas, 

passando a retratar também a concepção da instituição sobre o papel dos jogos como instrumentos 

didáticos. Nesse sentido, é possível sugerir que Fa e Ce, amparados por uma ideologia institucional, 

vêem o jogo como instrumento efetivo para a introdução ou consolidação de conteúdos gramaticais, 

seja o passado, o comparativo ou o presente.  

Por meio do enunciado de Fa (295), o peso dessa autoridade institucional fica evidenciado. 

Após se deparar com a avaliação de P (294) de que o jogo por ela descrito é, de fato, como um 

exercício tradicional de passar para a interrogativa, Fa recorre ao poder institucional para validar a 

atividade, declarando: É como passar para a interrogativa, só que através de jogos. E ta lá no 

Básico, idéia deles, eu copiei só. Eles falam que, ao invés de explicar na lousa assim, eles 

sugeriram dar como um jogo.  Os dêiticos utilizados nesse enunciado de Fa revelam uma abdicação 

total de qualquer autoria em relação à atividade utilizada a favor da autoridade institucional. 

Enquanto eu aparece apenas uma vez na declarativa eu copiei só, são utilizados três pronomes para 

se remeter à Instituição:  o possessivo deles para sublinhar que a idéia não foi dela, mas da 

instituição e o pronome eles, empregado duas vezes por Fa para especificar os procedimentos 

sugeridos pelo manual do professor.  

Além de sugerir que os jogos são concebidos como instrumentos significativos para a construção 

do conhecimento sistêmico da LE, as quatro experiências relatadas por Ce e Fa revelam a percepção 

de que a significância do jogo pode ser atribuída às características dessa atividade. 

Conseqüentemente, atividades de repetição ou tarefas que normalmente seriam consideradas 

maçantes por aprendizes e professores, como elaborar frases, passar para a interrogativa, entre 

outras, tornam-se válidas, interessantes e até institucionalmente autorizadas. Essa autoridade 

institucional, ao invés de se tornar alvo de reflexão crítica no diálogo entre pesquisadora e 

professores, não entra na pauta da discussão, permanecendo inquestionável. 



 201

Em uma outra discussão, pertencente também à quarta sessão reflexiva, a questão da finalidade 

do jogo, à semelhança do que observamos no recorte 10, integra mais uma vez o diálogo entre P e 

Fa. 

Recorte 13 – SR 4 
 
810 Fa: O Ce já rogou praga. Eu vou trocar de dadinho. (Lendo) “Eu acho que quando eu dou jogos pros 

meus alunos do M58, até do H59, procuro que eles não só achem as peças, mas eles usem, façam frases 
daquilo que já aprenderam, usando vocabulário, as estruturas que eles já sabem para não ficar uma 
coisa muito vaga.” Ao invés de fazer o tipo de jogos que os meus colegas da faculdade apresentaram que 
só usam vocabulário... é léxico, né? 

811 P: Hum, hum. 
812 Fa: Montarem frases. Pra não ficar muito vago, que nem estourar bexiga, pegar color e falar blue. Eu 

achei muito bobo. 
813 P: E o que você leva em consideração pra preparar esse jogo? 
814 Fa: Ah, eu levo em consideração aquilo que... primeiro aquilo, a matéria que tá no livro, né? Ou então 

aquilo até que eu acho que eles já sabem, que eles já deveriam saber, né? 
815 P: E cê acha que pode acontecer, de repente, do jogo ir além do que é proposto no livro? 
816 Fa: Ah, sim. Dá pra ir além, às vezes até vai além. Às vezes você não espera que o aluno fa... “Nossa! 

Olha só, como ele sabe! Ele...”  É. Isso acontece, Ce, de você vê...  
 
 

As duas declarativas que introduzem a fala de Fa (810), assim como a leitura de um enunciado 

proferido anteriormente, revelam o contexto específico em que o diálogo acima ocorreu: aquele do 

jogo de tabuleiro jogado pelos professores-participantes na última sessão reflexiva. Esse jogo, 

conforme já especificado, foi preparado com o intuito de promover a rediscussão de alguns aspectos 

referentes às duas primeiras sessões considerados relevantes pela pesquisadora. Embora a 

pesquisadora tenha selecionado o conjunto de enunciados de Fa e Ce a serem discutidos durante o 

jogo, o enunciado discutido a cada jogada no tabuleiro, como num jogo de sorte, é escolhido de 

forma aleatória, sendo dependente da carta virada pelo professor. Assim, após reclamar da sua má 

sorte, Fa lê o enunciado transcrito na carta que acabou de pegar. 

Logo após finalizar a leitura de uma tomada de posição anterior, Fa justifica a posição 

enunciada a partir da sua observação e avaliação das ações de outros colegas no que diz respeito a 

jogos. Os outros, implícitos na avaliação realizada no recorte 10, são agora claramente nomeados, 

sendo identificados como os meus colegas lá da faculdade. São os jogos apresentados por esses 

colegas durante as aulas de Prática de Ensino que Fa (810) utiliza para ilustrar e justificar a opinião 

enunciada de que, mesmo em jogos preparados para crianças em estágios bem iniciais da 

                                                
58 M refere-se ao curso da Instituição destinado a crianças entre 9 e 11 anos. 
 
59 H refere-se ao curso destinado a crianças entre 4 e 6 anos. 
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aprendizagem da LE, é fundamental que os alunos usem, façam frases daquilo que já aprenderam, 

usando vocabulário, as estruturas que eles já sabem pra não ficar uma coisa muito vaga (como nos 

jogos apresentados pelos colegas). 

Essa ideologia de que jogos não podem ser compostos somente por conteúdos lexicais 

descontextualizados é reforçada por Fa (812) no seu enunciado seguinte por meio da descrição das 

etapas envolvidas em um dos jogos apresentados pelos colegas da faculdade: estourar bexiga, pegar 

color e falar blue. A forma modalizada eu achei seguida do intensificador muito e do qualificativo 

bobo utilizados por Fa para avaliar esse jogo em especial, reitera a sua percepção e avaliação 

negativa da experiência vivenciada na aula de Prática de Ensino.  

Nota-se uma mudança na intervenção da pesquisadora no recorte acima, pois, ao invés de 

estabelecer restrições utilizando declarativas como nos diálogos dos recortes 9 e 10, P utiliza o 

enunciado de Fa para questioná-la em relação a algum aspecto do que foi dito. A partir do momento 

em que a intervenção é materializada na forma de um questionamento, não se espera que a 

professora concorde com a voz autoritária da pesquisadora ou coordenadora, mas que pense em uma 

resposta para a pergunta realizada. Por devolver à participante o objeto do seu enunciado, 

engajando-a de forma mais significativa no processo reflexivo, consideramos essa discussão mais 

persuasiva do que a analisada anteriormente. 

Enquanto a primeira pergunta de P (813) – E o que você leva em consideração para preparar 

esse jogo? – revela mais uma vez a sua percepção sobre a importância de se estar consciente da 

finalidade de determinado jogo antes de utilizá-lo, significativamente relacionada ao seu papel 

anterior de coordenadora, o seu segundo questionamento (P: 815) – E cê acha que pode acontecer, 

de repente, do jogo ir além do que é proposto no livro? –  reflete o seu incômodo em relação à idéia 

contida na resposta de Fa (814) de que o conteúdo do material didático constitui o principal 

parâmetro para se preparar o jogo, relacionado, por sua vez, à ideologia historicamente cristalizada 

da aluna-pesquisadora de que a aprendizagem deve ultrapassar o nível de desenvolvimento do aluno. 

Com o intuito de dar mais voz a Fa, P diminui a intensidade do conteúdo ideológico expresso na sua 

pergunta empregando as modalizações cê acha que pode acontecer  e o adjunto de repente. 

Os relatos sobre jogos discutidos acima indicam que as experiências acumuladas por Ce e Fa ao 

longo de suas trajetórias profissionais em uma instituição específica desempenham um papel 

determinante nas ideologias por eles construídas no que se refere à utilização de jogos como 

instrumentos de ensino-aprendizagem. Vimos também que, no caso de Fa, uma outra trajetória, 
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aquela vivenciada na aula de Prática de Ensino no seu papel de aluna-professora, é trazida para o 

diálogo com o intuito de, comparativamente, defender a visão, institucionalmente autorizada, da 

professora sobre o uso de jogos no processo de construção de conhecimento da LE. 

Observamos que, ao utilizar declarativas para avaliar as histórias contadas, a palavra autoritária 

da pesquisadora acabou gerando concordância dos professores e, portanto, não propiciando 

oportunidade para reflexão. Por outro lado, ao abordar Fa com perguntas sobre o que foi dito, a 

pesquisadora deu mais voz à professora, permitindo, mais persuasivamente, que ela repensasse a 

valoração apreciativa realizada. 

 

2.3. Síntese dos resultados 

 

O quadro a seguir resume os principais resultados de análise discutidos nesta seção: 

 

O jogo avaliado sob o prisma de ideologias do cotidiano 
Situações Valorações apreciativas 

expressas/construídas/discutidas
Marcas lingüístico-discursivas 

  P Fa e Ce 
•  avaliação dos jogos 
•  interpretação das 
avaliações dos alunos 
•  histórias sobre 
outros jogos 

•  as regras do jogo interferem no jogo 
de linguagem 
•  jogo voltado para a prática da LE: 
foco na produção e não no processo. 
•  jogo como instrumento de revisão e 
consolidação 
•  o jogo não deve trabalhar somente o 
léxico 
•  jogo como instrumento efetivo para 
a construção do conhecimento 
sistêmico 
•  exercícios mecânicos podem se 
tornar interessantes e até 
institucionalmente autorizados no 
jogo 

•  interrogativas e 
interrogativas 
modalizadas solicitando a 
tomada de posição de Ce 
e Fa (Por que...? Você 
acha...? Será que...?) 

+ persuasiva 
- autoritária 

•  declarativas e 
declarativas modalizadas 
para expressar 
diretamente sua posição. 

+ autoritária 
- persuasiva 

•  dêixis de pessoa: você, 
eu, ele 
 

•  declarativas e 
declarativas modalizadas 
•  descrição 
•  interrogativa (somente 
Fa) 
•  estruturas deônticas 
•  intensificadores 
•  qualificativos 
•  comparativos 
•  dêixis de pessoa: eu 
(predominante); ele, eles, 
deles (referindo-se aos 
alunos e instituição) 

Quadro 15 – Síntese dos resultados na seção 2 
 

As valorações apreciativas resumidas acima foram expressas, construídas e tornadas alvo de 

discussão no diálogo com base no conhecimento cotidiano, de natureza pragmática, acumulado ao 

longo das trajetórias de Ce e Fa em uma instituição específica.  Embora presentes nas avaliações, 

particularmente naquelas realizadas pela pesquisadora, teorias sobre o processo de ensino-
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aprendizagem e sobre a linguagem não são diretamente trazidas para a discussão, ou seja, 

revozeadas, e a prática é discutida sob o prisma das ideologias não sistematizadas do cotidiano. A 

predominância da dêixis de pessoa eu e você indica que a discussão está totalmente implicada com o 

contexto em que a reflexão ocorre, dado o fato de que, em sessões reflexivas, é esperado que os 

participantes tomem e assumam diferentes posições no diálogo. O discurso só estabelece uma 

relação de disjunção com a situação de produção quando os participantes usam a 3ª pessoa para se 

referirem aos alunos ou à instituição. 

 
3. O interjogo entre ideologias do cotidiano e ideologias historicamente cristalizadas 

 

Propiciar um espaço para discussão e reflexão teoricamente fundamentada sobre as práticas de 

Ce e Fa no que se refere ao uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem de LE constituiu o 

objetivo central de P ao propor e organizar as quatro sessões reflexivas dialogadas que integram o 

corpus desta pesquisa. Com base na sua ideologia de que a construção de um processo reflexivo 

depende, além da observação da prática, da constituição de um referencial teórico capaz de informar 

as ações em sala de aula (Smyth, 1992), P propõe para Ce e Fa a leitura de textos teóricos diversos 

no decorrer das quatro sessões reflexivas. 

Como as atividades preparadas por P para orientar a reflexão em cada uma das sessões foram 

desenvolvidas com base nos construtos teóricos discutidos no(s) texto(s) proposto(s), as ideologias 

historicamente cristalizadas em relação ao jogo e ao processo de ensino-aprendizagem defendidas 

nesses textos passam a ser revozeadas no diálogo e a influenciar as avaliações realizadas sobre as 

experiências cotidianas vivenciadas em sala de aula. Em conseqüência, as ideologias do cotidiano, 

imbuídas das vozes alheias materializadas no discurso citado, passam a ser discutidas a partir dos 

aspectos teóricos tratados nos textos lidos. 

Levando-se em conta as diferentes questões teóricas que compõem o diálogo entre a 

pesquisadora e os professores, as inter-relações estabelecidas entre as ideologias do cotidiano e os 

sistemas ideológicos historicamente cristalizados são discutidas em três seções interdependentes, 

sendo que: 

 

• A primeira (3.1) ocupa-se das interações cujo foco está na discussão das diferentes 

características do jogo, como as regras, a configuração e/ou o caráter mais ou menos 

formatado da atividade. 
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• A segunda (3.2), das interações que se preocupam em discutir questões referentes ao 

processo de internalização do conhecimento. Aspectos relacionados ao conceito de ZPD 

e ao papel da interação com o outro no processo de ensino-aprendizagem integram essa 

seção. 

 

• Por fim, a terceira (3.3) seção trata daquelas interações voltadas para a discussão do 

próprio processo reflexivo, seja no que se refere às reflexões sobre a observação da 

própria ação por meio da filmagem dos jogos e das percepções de um outro par, seja 

sobre aquelas relacionadas ao papel das teorias discutidas para analisar, compreender e 

transformar as práticas em sala de aula.   

 

3.1. Características do jogo: formato, regras e competição 

 

A leitura de um artigo escrito pela pesquisadora (Szundy, 2002) com base em alguns resultados 

da sua dissertação de mestrado, trouxe para a discussão a questão do caráter mais ou menos 

formatado dos jogos de linguagem decorrentes dos jogos utilizados por Fa e Ce. O recorte abaixo 

sugere que a transposição dos construtos teóricos discutidos no texto para experiências práticas em 

sala de aula representa uma preocupação constante na intervenção da pesquisadora. 

 

Recorte 14 – SR 2 
 

113 P: Eram formatados assim? Os alunos tinham essa estrutura é... uma estrutura, uma pergunta que 
eles fariam durante o jogo inteiro e só mudavam o vocabulário? 

114 Fa: Ah não! Por exemplo, naquele primeiro jogo que você... que nós fizemos pro                     
Básico 3 não. Era um jogo que tinha é... não só o que eles aprenderam na unidade, na unidade 1, mas 
tinham coisas que eles deviam saber, que eles viram nos outros dois livros anteriores. E não, era meio... 

115 P: Em termos de linguagem não tinha... 
116 Fa: Linguagem, não tinha formatação não. Essa formatação. 
117 Ce: Mas, eu acho que no jogo do Básico 1 meu tinha. 
118 P: Hum, hum. É nesse ponto que eu quero chegar, né? No seu jogo do Básico tinha. Em todos eles? O 

único que eu não assisti assim totalmente, que eu só vi como ficou a filmagem foi o último, que não fui 
eu que filmei. Mas no primeiro e no segundo, eu acho que tinha sim, né? 

119 Ce: Tinha. Primeiro e segundo... deixa eu lembrar, deixa eu lembrar a ordem. O primeiro foi o do... 
120 Fa: No primeiro eu lembro que você... 
121 P: Sobre professions. 
122 Fa: Professions, né? 
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123 P: Só que tinha várias perguntas, não só da profissão, né? 
124 Ce: Sim, mas aí eram as mesmas perguntas sempre e o que mudava era a informação mesmo. 
125 P: E no segundo foi aquele Super Trunfo, uma adaptação pelo menos do Super Trunfo. 
126 Ce: Isso. Que também era a mesma coisa, só que... 

 

Após ter discutido com os professores o conceito de format, proposto por Bruner (1975) e 

utilizado no artigo que os professores leram, a pesquisadora traz para o diálogo os jogos filmados 

como forma de levar os professores a aplicarem esse conceito em situações concretas relacionadas a 

jogos vivenciadas na sala de aula de cada um. A relação da teoria com a prática estabelecida pela 

pesquisadora nessa interação parece ter contribuído para a compreensão do conceito e, 

conseqüentemente, para a possibilidade de transposição deste na análise de situações concretas de 

ensino-aprendizagem. Essa mediação da relação teoria e prática estabelecida pela pesquisadora, 

permitiu que uma ideologia historicamente cristalizada penetrasse na ideologia do cotidiano e vice-

versa. Os enunciados de P sublinham as inter-relações entre os conceitos de format e linguagem a 

partir das experiências concretas com jogos nas salas de aula de Fa e Ce, permitindo, 

persuasivamente, que os próprios professores estabeleçam relações entre sistemas ideológicos 

cristalizados e suas práticas cotidianas em sala de aula. 

A interrogativa inicial de P no turno 113 busca traçar um paralelo entre as interações decorrentes 

de um jogo da memória analisadas no artigo lido e as provenientes dos jogos utilizados por Fa e Ce. 

Nesse sentido, o sintagma eram formatados refere-se aos jogos coletados nos grupos de Fa e Ce, e o 

adjunto assim encerra um significado compartilhado pelos três participantes: assim como esse jogo 

discutido no artigo. Essa pergunta inicial é seguida por uma outra que explica o que P (113) entende 

por formatado – os alunos tinham uma estrutura, uma pergunta que eles fariam durante o jogo 

inteiro e só mudavam o vocabulário? – que, por sua vez, traz para o enunciado de P a definição do 

conceito científico em construção na interação. 

A partir da explicação de P, Fa (114 e 116) conclui que o primeiro jogo do Básico 3 não é 

formatado como aquele analisado no artigo, e Ce (117, 124 e 126) chega à conclusão de que os 

jogos propostos para o Básico 1 têm a mesma estrutura formatada do jogo da memória discutido no 

artigo. É interessante observar que, enquanto o enunciado de Fa no turno 114 está totalmente 

voltado para a descrição do conteúdo do jogo e calcado, portanto, na sua experiência cotidiana, a sua 

conclusão no turno 116 é construída a partir da relação por ela realizada entre as noções de 

linguagem e formatação. A interferência de P no turno 115, somada às interpretações da professora 
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em relação aos conceitos científicos discutidos no artigo, parece ter feito com que conclusões sobre 

a prática fossem realizadas a partir do revozeamento da teoria. 

Ao questionar as razões que poderiam determinar o caráter formatado do jogo, a pesquisadora 

continua a propiciar oportunidades para que as conclusões dos professores sejam constituídas por 

meio do discurso internamente persuasivo, valorizando as experiências desses professores e 

trazendo-as para o interior do diálogo. 

 

Recorte 15 – SR 2 
 
158 P: Então... é nesse caso, nos meus dados aqui e nos dados do Ce, por que será que os jogos são 

formatados, o que determinou isso? 
159 Fa: Por quê? Por que que é mais formatado? Talvez seja porque... 
160 P: No Básico 1, no M? 
161 Fa: porque eles estejam começando a usar a língua, a aprender a língua. Então, é difícil exigir 

muito de um aluno de M e Básico 1. 
162 Ce: Hum, hum. 
163 Fa: Agora, quando você já tem um aluno que tem mais conhecimento da língua, abre mais, né? 

Eles conseguem fazer... eles conseguem usar bem mais a língua, né? 
164 P: É. 
165 Fa: Sabem mais vocabulário, mais estrutura. 
166 Ce: Se bem que, no primeiro jogo do Intermediário 4, que não foi lá grande coisa, eles tinham que 

usar uma linguagem específica também. 
167 P: Acho que o começo, né? Que era aquele... 
168 Ce: No começo, depois eles tinham que falar mais coisa. 
169 P: Que era o unless, né? Eu acho. 
170 Ce: É. Era isso mesmo. Unless you... 
171 P: Então a gente pode pensar em duas coisas... 
172 Fa: Mas às vezes a gente usa, às vezes o aluno... às vezes você tem umas certas estruturas, até do 

Básico 4, por exemplo, quando eles vão aprender If I were you, I would, daí, geralmente, o 
professor dá jogos ou pode dar uma atividade que eles tenham que usar essa estrutura, né?  

173 P: É, então... 
174 Fa: Justamente porque é novo, vocabulário novo, que é... que pra eles assimilarem, eles vão ter que 

praticar, né? 
175 P: É. Acho que essa é a minha hipótese também, né? Que eu vou tentar ver nos jogos de vocês. 

Acho que um fator determinante é esse que a Fa falou, justamente o fato do aluno não ter o 
objeto lingüístico constituído. Como que ele vai além... 

176 Fa: se ele... 
177 P: se ele não tem a língua ainda, né? Então, talvez, num nível mais iniciante como o Básico 1, M 1 

seja mais é... comum esse formato. Assim como é comum também quando a criança tá 
aprendendo a língua materna, né? Que esse formato existe. Não que a linguagem da criança vai ser 
formatada, mas nas brincadeiras dela com a mãe, é, por exemplo, você pega um livrinho pra mostrar 
para uma criança que tá aprendendo ainda a língua materna, você pergunta “ah, o que é isso?” “ah, o 
au au.” 

178 Fa: Au au, cacá. 
179 P: Cacá, nenê e a pergunta da mãe vai ser sempre... 
180 Fa: o que é isso? É verdade.  
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O adjunto circunstancial de lugar aqui, empregado por P (158) para delimitar os dados 

discutidos no artigo, retratam a relação de implicatura dessa interação com o texto lido. 

Fundamentando-se no reconhecimento de Ce da estrutura formatada dos jogos do Básico 1, P (158) 

incita os professores a pensarem nas possíveis causas que determinaram a formatação das atividades 

em discussão. A conclusão de que os jogos de linguagem utilizados como ferramentas didáticas na 

sala de aula de LE tendem a se tornar menos formatados à medida que a proficiência lingüística dos 

alunos aumenta é apenas revozeada pela pesquisadora no seu enunciado no turno 177. Na verdade é 

Fa (161 e 163) quem a introduz primeiramente no diálogo, e P (175), posicionando-se por meio da 

modalização acho que essa é minha hipótese também, simplesmente expressa concordância visto 

que essa foi também uma hipótese por ela postulada a partir da análise dos dados da sua pesquisa de 

mestrado. 

A relação da tomada de posição de P com as ideologias cristalizadas que fundamentam a 

pesquisa anterior é reforçada nos turno 177 e 179, em que P estabelece paralelos entre o processo de 

constituição de LM e LE. Os jogos de linguagem formatados característicos das interações entre a 

díade mãe-criança na constituição da LM são comparados com aqueles utilizados na sala de aula de 

LE em um estágio inicial da aprendizagem. 

Apesar de expressar concordância com a hipótese formulada por Fa, nota-se que as opiniões de 

P são sempre relativizadas por meio do emprego de modalizações diversas. Acho que essa é minha 

hipótese também e Acho que um fator (dentre outros) determinante é esse..., declara P no turno 

175. No seu enunciado seguinte, P (177) utiliza o adjunto talvez para atribuir um caráter de 

probabilidade e não de certeza, verdade absoluta, à avaliação construída sobre a maior formatação 

dos jogos de linguagem propostos para grupos iniciantes.  

 A análise dos jogos do Básico 1 realizada no capítulo anterior sugere que, mais do que 

relacionado ao nível iniciante dos alunos, o caráter formatado dos jogos é determinado pelo 

propósito do professor e, conseqüentemente, pela forma como a atividade é configurada. Portanto, o 

objetivo do professor de promover a prática recorrente de determinado objeto lingüístico seria o 

primeiro fator determinante da formatação. Ao vincularmos o caráter mais ou menos formatado da 

atividade ao propósito do professor, assumimos que, embora o menor domínio da língua-alvo possa 

implicar a construção de capacidades lingüísticas menos complexas no jogo, seja totalmente 
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possível se pensar em jogos não formatados mesmo em estágios bem iniciantes do processo de 

aprendizagem da LE. 

 Esse vínculo da formatação do jogo com o objetivo do professor é apontado por Fa no turno 

172 após a avaliação de Ce e P (166 – 170) de que o Jogo do Mico, mesmo tendo sido proposto para 

um grupo mais avançado, foi caracterizado pela utilização de uma estrutura recorrente. Ao contrário 

da primeira hipótese, que já havia sido postulada anteriormente pela pesquisadora, essa segunda 

ainda não havia sido pensada na ocasião do diálogo, fazendo com que, nessa situação, a professora 

contribuísse efetivamente para o processo de construção do conhecimento na pesquisa.  

O uso de jogos de linguagem formatados com o intuito de promover a prática recorrente de 

objetos lingüísticos específicos na LE revela uma visão do jogo como instrumento de assimilação e 

memorização, como podemos perceber no diálogo a seguir. 

 

Recorte 16 – SR 4 
 

132 Fa: Ah é... One... Tá certo? Eu tenho que ler? (Lendo) “Mas às vezes a gente usa, às vezes o aluno tem 
que aprender certas estruturas, né? Por exemplo, no Básico 4, o aluno aprende aquele If I were you, I 
would, daí geralmente o professor procura trabalhar com jogos para dar uma... não... procura, ah 
desculpa, procura usar jogos ou pode dar uma atividade que eles tenham que usar essa estrutura. 
Justamente porque é novo, o vocabulário é novo e eles precisam assimilar que o professor procura dar 
um jogo ou alguma atividade que use esse vocabulário, né?” Pra eles guardarem, né? 

133  Então como que vocês vêem o papel do jogo nesse contexto? É... então como vocês vêem o jogo nesse 
sentido aí? 

134 Fa: É porque o livro, por exemplo o Básico 3, o  Básico 4 até o Básico 2, tem muita estrutura, né? Porque 
eles têm que falar assim, né? Que nem no Básico 3 é how... ao invés de falar how... would you like to go 
to Castelinho?, how about going to Castelinho? Então… e o aluno, ele gosta… ele gosta de usar as 
estruturas que ele... que aprendeu no começo, né? Que pra ele parece que tá mais gravada, né? Não sei 
como eu posso dizer isso. Então, eles se prendem mais a estruturas antigas, né? Eles têm um pouco de... 
então, às vezes, na hora eu faço um jogo, fiz um jogo com eles e agora eles usam how about going. 
Tudo é how about going, getting, getting, até eles inventam. Agora a minha aluna sempre chega na sala 
falando getting, getting. Porque, sabe aquela parte do Básico 3 que... getting? Então, eles ficam falando 
getting, getting, tudo eles brincam porque, por causa de dar tantos jogos pra eles guardarem as 
coisas.  

 

As partes destacadas dos enunciados de Fa (132 e 134) sugerem que, quando formatados pelo 

professor, os jogos de linguagem decorrentes de um jogo específico acabam por se tornar 

instrumentos de treinamento da língua-alvo. A idéia de treinamento revelada pode ser comparada 

com os treinos envolvidos na prática de qualquer jogo esportivo. Assim como o quanto se treina em 

um jogo de basquete, futebol, vôlei, tênis, entre outros, determina a maior ou menor habilidade do 

jogador, a prática recorrente de determinados objetos lingüísticos no jogo implica a maior habilidade 
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do aprendiz em utilizar certas estruturas na LE. O emprego dos verbos assimilar e guardar para 

designar os processos mentais enfatizados nesse tipo de jogo assim como a experiência concreta de 

ensino-aprendizagem mencionada por Fa (134) retratam a concepção de jogos formatados como 

jogos de treinamento e memorização. 

Essa concepção coincide com aquelas reveladas pelos alunos do Básico 1 nas suas avaliações a 

respeito do processo de construção do conhecimento no Jogo da Memória e no Super Trunfo. A 

discussão no capítulo anterior revelou que, além de utilizarem freqüentemente as palavras treinar, 

treinamento, memorizar e memorização para descrever os processos mentais decorrentes desses 

jogos, os aprendizes avaliam tais processos como importantes para a própria aprendizagem. 

Percebemos aqui que aprendizes e professores compartilham opiniões bastante semelhantes em 

relação ao papel do jogo na construção do conhecimento da LE. 

O reconhecimento do caráter formatado dos jogos propostos para o Básico 1 leva P, Fa e Ce a 

compararem esses jogos com atividades típicas de repetição e substituição (substitution drills) e a 

discutir o papel da repetição no processo de ensino-aprendizagem da LE. 

 

Recorte 17 – SR 2 
 
481 Fa: Sim. Não é um jogo de linguagem, é? 
482 Ce: Não, é. Você tem que praticar... 
483 Fa: Praticar aquilo que eles já aprenderam.  
484 Ce: O que eles têm lá é uma informação ou outra, tipo léxico que vai mudar, é o que eles têm pronto no 

cartão, né? Eles têm que usar o... mas também o que já tá pronto. Isso é uma prática de usar a 
linguagem, tá certo? 

485 P: E o formato, tá presente nesse jogo? Tem uma estrutura formatada? Tem essa variação no eixo 
sintagmático, paradigmático? Como que é? 

486 Fa: Sim, tem. Sintagmático porque da frase, né?  
487 P: E as frases são as mesmas sempre? 
488 Fa: Não. 
489 Ce: É. I am não sei o quê, I am tal. 
490 Fa: Ah, sim ,sim. Aí muda só... 
491 Ce: Sim, o que vai mudar mesmo é a parte do léxico. 
492 Fa: É o léxico, né? 
493 P: A informação, né? 
494 Ce: A informação dele, né? A característica ou endereço, sei lá, o que tiver no cartão. 
495 P: De que forma, se a gente pensar nesse formato do jogo, né? Ele é formatado... então eu vou perguntar 

what’s your name?, ah my name’s Thereza White, my name’s Jane Flower, my name’s Tina... 
496 Ce: Tuner. 
497 P: Tuner, Tina Tunnel, I don’t know. É… o que difere esse padrão formatado do jogo dos substitution 

drills que não são tão comuns no método comunicativo, mas eram comuns, por exemplo, no método 
audiolingual e em outros métodos e ainda tem muitos exercícios mecânicos desse tipo em livros 
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didáticos, né? Alguns que profissão... cê só he’s a doctor,depois, he’s a dentist, he’s a veterinarian. Qual 
que é a diferença disso no jogo e nessas outras atividades? 

498 Ce: Ah, é, de certa forma no jogo isso parece que é um pouco mais significativo pra pessoa. 
499 P: Por que é mais significativo no jogo? 
500 Ce: Na verdade ela tá interpretando como se fosse... como se ela fosse aquela pessoa. Então, ela vai 

passar informação dela, então é como se tivesse sendo ela mesma, e não só mudando a coisa 
simplesmente por mudar, só para praticar. 

501 Fa: É, tem mais uma finalidade. 
502 Ce: Tá fazendo com um objetivo, vai ter que ganhar, aquelas coisas assim, sabe? Tem que ganhar o 

jogo... 
503 P: Então o contexto do jogo seria mais significativo por causa disso. E é... o que vocês acham, se a gente 

pensar nesse padrão formatado do jogo que... a minha hipótese também é essa que vocês colocaram, que 
é mais significativo no jogo porque o contexto do jogo é mais significativo do que simplesmente a prática 
pela prática como acontece no substitution drills. Como que vocês vêem é... esse papel da repetição na 
sala de aula e, mais especificamente, no método comunicativo, numa abordagem comunicativa como é a 
abordagem do X60? Como que vocês vêem esse papel, da repetição? 

504 Ce: Imperceptível, a pessoa não nota que tá repetindo. 
505 P: No jogo você acha que não é... 
506 Ce: uma coisa como repeat, todo mundo. 

 

A discussão acima é mediada pelos conceitos, historicamente cristalizados, de jogo de 

linguagem, formato, repetição no eixo sintagmático e variação no eixo paradigmático, todos eles 

utilizados no artigo escrito por P para interpretar as interações em um jogo da memória que integrou 

o corpus da sua pesquisa de mestrado. Do turno 481 ao 494, Fa, Ce e P estão transpondo esses 

conceitos para a prática de Ce no Básico 1. Observa-se que a descrição da experiência cotidiana, ao 

invés de se basear em julgamentos positivos ou negativos calcados na lembrança e intuição dos 

professores, passa a ser realizada à luz dos construtos teóricos discutidos no texto lido. 

Para esclarecer a dúvida de Fa (481) em relação à conexão do conceito de jogo de linguagem 

com as atividades do Básico 1, Ce (484) descreve algumas características dessas atividades, 

mencionando a variação do léxico e definindo o processo de construção de conhecimento nos jogos 

como uma prática de usar a linguagem, portanto um jogo de linguagem. Quando, em seguida, as 

relações no eixo sintagmático e paradigmático são questionadas por P (485), os jogos passam a ser 

analisados a partir das relações estabelecidas nesses dois eixos. Fa (486 e 488) entende corretamente 

o eixo sintagmático como o nível da oração e, após outra interrogativa de P (487), revela sua 

percepção de que esse eixo é variável nos jogos do Básico 1.  As réplicas de Ce (489, 491 e 494) 

contradizem essa percepção, indicando que só há variação do léxico, ou seja, no eixo paradigmático. 

                                                
60 X  no lugar do nome da Instituição. 
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A compreensão de Ce e Fa das relações paradigmáticas e sintagmáticas nos jogos de linguagem 

formatados propostos para o Básico 1 leva P (497) a definir e exemplificar atividades típicas de 

repetição e substituição (substitution drills) utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de LE e 

a questionar qual que é a diferença disso (dessa relação de repetição e substituição) no jogo e nessas 

outras atividades? O qualificativo mecânico, empregado por P para avaliar esses exercícios de 

repetição e substituição ainda comuns, segunda ela, em livros didáticos, retrata sua avaliação 

negativa desse tipo de atividade. A apreciação valorativa negativa de P, no entanto, é diluída por 

meio da pergunta que conclui o seu enunciado, uma tentativa de abafar a palavra autoritária da 

pesquisadora e engajar os professores no processo de reflexão. 

Ce (498, 500, 502) aponta três aspectos da atividade do jogo que permitem diferenciá-la das 

atividades de repetição e substituição mencionadas por P: o caráter inerentemente significativo da 

própria atividade, o papel exercido pela imaginação no jogo e a questão da competição. A primeira 

avaliação realizada por Ce (498 e 500) de que no jogo a repetição é mais significativa é relativizada 

por meio das modalizações de certa forma no jogo isso (essa repetição) parece que é um pouco 

mais significativa pra pessoa porque na verdade ela tá interpretando como se ela fosse aquela 

pessoa. Essa possibilidade propiciada pelo jogo de se imaginar em um papel que não o seu faz, na 

percepção de Fa (501), com que o jogo tenha mais finalidade do que outras atividades formatadas. 

Por fim, Ce (502) chama a atenção para o fato de que o objetivo final de vencer a competição 

também contribui para que o jogo seja mais significativo para o aluno. Somadas, essas 

características fazem com que, de acordo com Ce (506 e 508), a repetição torne-se imperceptível no 

jogo, diferente de outras atividades de repetição. 

Se, por um lado, os aspectos que Ce atribuiu como responsáveis pelo fato de a repetição ser 

percebida de forma significativa no contexto do jogo coincidem com aqueles por nós apontados na 

análise dos jogos do Básico 1, por outro, a concepção de que no jogo o aprendiz não tem 

consciência da repetição, contradiz as avaliações realizadas pelos alunos a respeito do Jogo da 

Memória e do Super Trunfo. A esse respeito, a análise das respostas dos questionários revelou que 

os alunos têm uma percepção bastante clara do caráter formatado dos jogos na medida em que 

avaliam o uso da linguagem nas duas atividades como práticas de treinamento e memorização, 

compreendendo tais práticas como fundamentais para o próprio processo de aprendizagem da LE. 

As características apontadas por Ce para, de certa forma, justificar a relevância dos jogos que 

utilizou na sua sala de aula retratam as interpretações do professor em relação às ideologias 
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historicamente cristalizadas discutidas no artigo (Szundy, 2002) e as suas percepções sobre o texto 

de Vygotsky (1930), que trata do papel do jogo no desenvolvimento da criança. Como os aspectos 

trazidos para discussão no artigo fundamentam-se em concepções vygotskianas sobre o jogo, as 

valorações apreciativas realizadas no diálogo estão inter-relacionadas com as ideologias 

historicamente cristalizadas presentes em ambos os textos.  

À semelhança do que ocorre na discussão referente ao artigo de Szundy (2002), são as situações 

concretas de utilização de jogos na sala de aula dos professores-participantes que intermedeiam a 

compreensão responsiva ativa das concepções teóricas discutidas no texto de Vygotsky (1930). 

Verifica-se no diálogo a seguir um movimento em que a interpretação dada às experiências 

cotidianas alimenta e enriquece a ideologia cristalizada presente nos textos. 

 

Recorte 18 – SR 2 
 
211 P: É papel porque... no sentido de role play. 
212 Fa: Ah, tá. 
213 P: Que tem... que teve isso no seu jogo. 
214 Ce: De maneira até parecida assim... 
215 Fa: Teve isso no seu jogo? 
216 Ce: Teve... foi uma adaptação de RPG bem simples. 
217 Fa: Pro Intermediário 4? 
218 Ce: Foi. 
219 Fa: Não dá pra dar isso pro Básico. 
220 Ce: Demorou aquele RPG.  
221 P: Demorou, né? 
222 Ce: Porque era muita coisa, muita possibilidade. 
223 P: Hum, hum. 
224 Ce: Mas eu não achei ele tão interativo não.  
225 P: Por que que não foi tão interativo? O que que poderia... 
226 Ce: Acho que as próprias regras do jogo limitou um pouco a... a possibilidade de interação 

entre os personagens e tal. Acho que ficou muito preso ao papel que tinha que ser daquele jeito, 
então ficou mesmo só fazer aquilo. Porque um RPG aberto de verdade, você realmente tem 
interação. Também tem aquelas regras, mas elas são muito mais complexas. Pra criar um RPG 
mesmo, você precisa de muito tempo, principalmente pra (?) e pra também desenvolver ele, né?  

227 P: Mas como que você poderia, de repente, sem aumentar muito o jogo, delimitando no tempo 
que você tinha pra fazer, fazê-lo mais interativo? 

228 Ce: Jogar... uma pessoa tá conversando com a outra pra chegar a algo bem objetivo assim, 
chegar nisso. 

229 Fa: Ficou solto, ficou vago? 
230 P: Não, não ficou vago. 
231 Ce: Não ficou. Mas, você vai ter que expressar isso, daí cada um expressa tal coisa, aí não houve 

muita interação. 
232 Fa: Interação, ah, tá. 
233 P: Não houve interação entre eles, mas houve interação entre o Ce e eles. Ficou teacher centered, 

né?  
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234 Ce: É. 
 
 

A discussão em relação ao que seria um jogo de papel, segundo definido por Vygotsky (1930), 

levou P (211) a comparar esses jogos com as atividades que envolvem role plays, bastante comuns 

na abordagem comunicativa e parte integrante da rotina em sala de aula de Fa e Ce, e com um dos 

jogos de linguagem filmados na turma de Intermediário de Ce, que consistiu em uma adaptação de 

um RPG (Role Playing Game) tradicional. 

Essa comparação criou oportunidade no diálogo para que Ce (224) realizasse uma avaliação 

apreciativa desse jogo de linguagem, criticando o fato de este não ter sido interativo. Além da 

aproximação desse jogo com o conceito de jogos de papéis proposto por Vygotsky (1930), o 

conhecimento que Ce (226) tem do RPG na sua esfera de circulação cotidiana, em especial na 

Internet, também contribuiu para que ele qualificasse como pouco interativa a adaptação didática do 

RPG por ele realizada.  

Recorrendo à forma modalizada acho que, Ce (226) aponta dois fatores para sustentar a sua 

posição de que o RPG não foi tão interativo: as próprias regras do jogo limitaram um pouco a 

possibilidade de interação entre os personagens e ficou muito preso ao papel que tinha que ser 

daquele jeito. Após mencionar esses dois fatores, o seu conhecimento espontâneo sobre esse jogo é 

trazido para o enunciado como forma de validar a avaliação realizada: porque um RPG aberto de 

verdade, você realmente tem interação, tem aquelas regras, mas elas são muito mais complexas. 

Com base na opinião expressa por Ce, é possível sugerir que tanto a sua interpretação das ideologias 

cristalizadas discutidas no texto de Vygotsky (1930) quanto a sua experiência com RPGs em esferas 

da vida cotidiana permitiram que comparações fossem estabelecidas e que a transposição dessa 

atividade para a sua sala de aula fosse avaliada como fechada, pouco interativa e não muito 

complexa. 

A partir das avaliações e, especialmente, das restrições mencionadas por Ce (226) no que diz 

respeito à transposição do RPG para a sala de aula, P (227) aborda Ce com uma interrogativa 

modalizada como você poderia, de repente... que pretende levar o professor a pensar em possíveis 

soluções para o problema da interação dentro dos limites de tempo que essa outra esfera, a sala de 

aula, impõe para a realização do jogo. A avaliação de Ce (228 e 231) é no sentido de que as 

situações deveriam ter sido preparadas de forma a promover mais interação entre os diferentes 

personagens, ao que P (233) concluiu que a interação decorrente desse jogo ficou centrada no 
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professor, isto é, os alunos interagiram com o professor e não com os outros colegas, como seria 

desejável, na opinião de Ce. 

Na continuidade do diálogo anterior, a evolução do jogo (Vygotsky, 1930) torna-se o aspecto 

teórico central da discussão entre pesquisadora e professores. Em conseqüência, o olhar para as 

experiências cotidianas passa a ser mediado por concepções vygotskianas acerca do 

desenvolvimento do jogo na infância, fazendo com que, novamente, avaliações sobre a prática sejam 

realizadas pelos participantes a partir de suas interpretações das ideologias historicamente 

cristalizadas discutidas nos textos lidos. 

 

Recorte 19 – SR 2 
 
259 P: (...) À medida que o jogo vai evoluindo, essa... esse vínculo com o objeto ele também vai deixando 

de existir e daí a criança já passa a se imaginar em papéis, né? E isso é um tipo de abstração... 
260 Ce: Vamos supor, aquelas atividades de focus on communication, por exemplo...  
261 Fa: Você se imagina. 
262 Ce: Fulano vai fazer isso assim, assim, assado, o outro vai... 
263 Fa: Seria isso. 
264 Ce: Aquela do treinamento também pro Pre Service, aquela parte lá tem... como é que é o nome? Ai, 

não lembro agora que parte que é. Acho que é bem no começo falando de... de prática oral, introduzir 
aquela parte... não lembro bem onde que fica, que tem um papel, você pega uma pessoa, diz a ela que ela 
vai vender... 

265 Fa: Ah é, eu sei. 
266 Ce: vai vender um preço maior porque ela tá acabando o dia e tem que fechar a compra e o outro 

porque... e o outro tem que encontrar por um preço mais baixo o mais rápido possível... 
267 Fa: É você fez isso. 
268 Ce: porque também tá deixando em cima da hora, uma festa de aniversário e tal e tem que comprar uma 

coisa o mais baratinha possível que não sei o quê. Os dois tem objetivos diferentes e nenhum sabe um do 
outro, tem aquele jogo. Posso chamar isso de jogo? 

269 P: Claro, é um role play game e esse jogo ele já aparece na criança, né? E ele continua... ele continua 
na vida adulta não só... 

270 Fa: E quando faz teatro seria? 
271 P: É. Continua na vida adulta em filmes, teatro. O adulto é... e eu tava lendo sobre isso, achei muito 

interessante um livro de filosofia sobre o jogo... o adulto, ele se dedica tanto ao jogo quanto a criança. 
O que ele faz na hora de lazer dele? Ele vai ao teatro... 

272 Fa: Vai ao cinema. 
273 P: Vai ao cinema. 
274 Fa: Assiste uma fita. 
275 Ce: Mas eu acho que existe uma evolução, assim. 
276 P: Claro. 
277 Ce: Como da criança pro adulto, assim do Básico 1 pro Avançado. 
278 P: É... é muito mais evoluído. Por exemplo... 
279 Ce: Acho que os jogos assim de M, Básico 1, etc. é aquela coisa assim... mais regras e quando você chega 

no Intermediário, talvez seja por isso que os jogos do Intermediário não funcionaram tanto, porque 
eles tavam baseados naquelas regras do Básico 1, coisa assim, muito voltado pra aquilo, talvez por isso 
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eles não funcionaram tanto. Eu acho que, quanto mais intermediário, quanto mais avançado, o jogo 
fica mais parecido com conversações, tipo focus on communication. 

280 P: Sim, sim. 
281 Ce: Acho que seria esse o ideal, os jogos serem todos (?). Talvez o último funcionou melhor por ser 

uma coisa de tabuleiro que parecia mais com o focus on communication. 
282 P: Só que num formato diferente. 
283 Ce: Num formato diferente. 
 
 

Já no seu enunciado inicial percebemos que a preocupação central de P (259) é esclarecer alguns 

aspectos por ela considerados relevantes no texto de Vygotsky (1930). A palavra de outrem é, 

portanto, trazida para o interior do seu discurso para explicar aos professores como se dá a evolução 

do jogo na infância: de jogos vinculados a objetos específicos àqueles de papéis, ou seja, de níveis 

concretos para níveis crescentes de abstração. Essa explicação ilustra um dentre os vários momentos 

em seu diálogo com os professores em que o discurso citado, ou seja, o revozeamento da teoria, 

torna-se o componente principal dos enunciados de P. Dado o seu caráter monológico, acreditamos 

que tais enunciados contribuíram para que, conforme ilustrado no início do capítulo, a pesquisadora 

tivesse enunciado uma média de 50% das palavras proferidas nas três primeiras sessões reflexivas. 

Ce (260) interrompe P para estabelecer uma associação entre a concepção teórica de jogos de 

papéis com atividades que integram a prática institucional da Escola de Línguas em questão. No 

diálogo entre Ce e Fa (261-268) que se segue, duas atividades preparadas pela própria Instituição, a 

primeira correspondente a uma seção do material didático e a segunda um role play presente no 

Programa de Pré-Serviço61, são descritas por Ce para que uma relação com o texto de Vygotsky 

(1930) venha a ser estabelecida. Tal relação se estabelece a partir da interrogativa modalizada Posso 

chamar isso de jogo? (Ce: 268), que finaliza a descrição da segunda atividade.  

Após confirmar a relação estabelecida por Ce, P (269) retoma a sua explicação sobre a evolução 

do jogo, sugerindo que os jogos de papéis continuam na vida adulta, quando é novamente 

interrompida, desta vez por Fa (270), para ser questionada se o teatro poderia também ser 

considerado um jogo de papel. P (271) aproveita o questionamento de Fa para continuar 

discursando sobre a evolução do jogo na vida adulta e traz para o seu enunciado as ideologias 

cristalizadas presentes em um outro texto, lido em um livro de filosofia que ela, pesquisadora, avalia 

como muito interessante.  

Os exemplos dos jogos de papéis a que os adultos se dedicam levam Ce (275 e 277) a ponderar 

que tais jogos continuam na vida adulta de forma mais evoluída e a traçar paralelos com a evolução 
                                                
61 Programa destinado à preparação de novos professores. 
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dos jogos utilizados na sala de aula de LE: Como da criança pro adulto, assim do Básico 1 para o 

avançado. A conclusão de que, quanto mais avançado o jogo de papel, regras mais flexíveis devam 

ser estabelecidas para orientar o jogo de linguagem faz com que Ce (279) atribua os problemas 

percebidos no primeiro e segundo jogos do Intermediário ao fato de estes terem sido orientados por 

regras muito rígidas, não permitindo o uso mais livre da LE. Utilizando a forma modalizada eu acho 

que, Ce avalia que quanto mais intermediário, quanto mais avançado, o jogo fica mais parecido 

com conversações. É justamente essa semelhança com conversações que, talvez, segundo a 

percepção de Ce (281), tenha determinado o maior sucesso do Jogo de Tabuleiro jogado pelo 

mesmo grupo de Intermediário. 

É bastante provável que, caso Ce (160) e Fa (270) não tivessem interrompido a explicação de P 

a fim de estabelecer relações entre o conhecimento científico e cotidiano, a explicação monológica 

sobre a evolução do jogo tivesse prosseguido e, o discurso de autor, autoritário, se instaurado 

completamente no diálogo, não permitindo que outras vozes fossem ouvidas. Nesse diálogo, ao 

contrário do que observamos em recortes anteriores nesta seção, não foram as perguntas de P em 

relação aos enunciados de Ce ou Fa que atribuíram à discussão um grau mais significativo de 

persuasão interior. Foi a compreensão responsiva ativa de Ce e Fa dos conceitos teóricos 

revozeados por P que permitiram a transposição da teoria para a prática, a penetração no cotidiano 

de ideologias historicamente cristalizadas. Levando esse fato em consideração, vemos o diálogo 

acima como um exemplo em que os professores buscaram ser ouvidos em meio à autoridade do 

discurso científico.  

 

3.2. A criação de zonas de desenvolvimento proximais: o papel da interação com o outro 

 

Dado o papel fundamental desempenhado pelos postulados vygotskianos na constituição do 

conjunto de ideologias historicamente cristalizadas que fundamentam a visão da pesquisadora sobre 

o processo de construção de conhecimento, o conceito de ZPD e vários dos construtos teóricos a ele 

inter-relacionados são centrais no processo reflexivo construído no diálogo entre P, Fa e Ce. 

Baseada no paradigma sócio-histórico que orienta a sua atividade como pesquisadora, P sugere 

como leitura inicial para as sessões reflexivas o texto de Vygotsky (1930) que discute as relações 

entre os processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

A noção de ZPD introduzida nesse texto é definida por Ce e P no recorte a seguir. 
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Recorte 20 – SR 1 
 
 
240 Ce: Tem aqui o desenvolvimento real, que a pessoa já aprendeu, já sabe usar e tal e tem aquele... 
241 Fa: Que não sabe. 
242 Ce: o potencial, o que ela ainda é capaz... ela é capaz de desenvolver, então, o que está entre os dois 

é a zona. 
243 P: É a zona. Resumidamente, é isso mesmo, mas é muito mais complexo do que isso na verdade. 

Mas, é isso mesmo. É então tem o desenvolvimento real. Isso vale não só para a sala de aula, mas pra 
todas as situações de aprendizagem. Vygotsky coloca, né, que a criança inicia a aprendizagem desde o 
primeiro dia de vida. Outros teóricos já falam que, muito antes do primeiro dia de vida efetivamente, ela 
já iniciou a aprendizagem, o processo de aprendizagem. Mas Vygotsky fala que, a partir do momento que 
a criança nasce e começa a interagir no mundo social, ela começa a aprender. E o que é o 
desenvolvimento real? É aquilo que a criança já é capaz de fazer sozinha. Então se você pegar o Pedro 
Henrique, por exemplo, né? Ele sabe engatinhar atrás de um objeto.  

(...) 
258 P: Não. Então, ele critica essa teoria piagetiana de que o desenvolvimento... 
259 Fa: Cada um tem que aprender o que está no seu nível de desenvolvimento. 
260 P: aquilo que tá no seu nível de desenvolvimento. 
261 Fa: Vygotsky já acha que tem que aprender além daquilo. 
262 P: Além daquilo. E que esse é o papel da escola, do professor, da sala de aula. 
263 Fa e Ce: Hum, hum. 
264 P: Então tem uma parte muito importante e... e isso tá relacionado com o conceito de ZPD que a 

boa aprendizagem, ela antecede o desenvolvimento, né? E que o professor... a interferência do 
professor na sala de aula, ela é positiva nesse aspecto, de criar zonas de desenvolvimento proximal, ou 
seja, dar oportunidade pra que o aluno consiga, na interação, realizar coisas que estão além do seu nível 
de... de desenvolvimento. Então, se a gente... se vocês pensarem nesse conceito de ZPD, né? É... os jogos, 
em geral, os três jogos: o da Fa e os dois do Ce. Vocês acham que esse jogos propiciaram a criação de 
ZPDs e a socioconstrução do conhecimento? 

 

Levando em consideração a citação mais utilizada do conceito de ZPD definido como “a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução 

de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” 

(Vygotsky, 1930: 112), percebemos que os enunciados de Ce (240 e 242) estão revozeando 

justamente essa definição. O desenvolvimento real, a solução independente de problemas, é 

definido como o que a pessoa já aprendeu, já sabe usar, e o desenvolvimento potencial como o que 

ela ainda é capaz de desenvolver, e o que está entre os dois, deduz Ce, é a zona. A forma como o 

discurso citado é incorporado ao enunciado de Ce ilustra suas avaliações em relação às ideologias 

cristalizadas discutidas no texto e, nesse caso específico do conceito de ZPD, as interpretações das 

palavras do autor parecem ter levado à simplificação de relações que são intrinsecamente 

complexas. 
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Embora a definição de Ce seja autorizada por P (243), que expressa concordância na declarativa 

é isso mesmo, o adjunto de comentário Resumidamente que antecede essa declarativa e a conjunção 

mas que introduz a declarativa posterior é muito mais complexo do que isso na verdade, sugerem 

que o construto de ZPD é considerado por P como uma noção teórica complexa, fazendo com que 

tanto a definição de Ce quanto a do texto sejam acatadas com restrição. Como a finalidade da 

intervenção da pesquisadora nesse recorte é a construção inicial do conceito, a questão da maior 

complexidade envolvida na noção de ZPD não é colocada em discussão nesse momento, e a 

preocupação de P, fundamentada no pressuposto vygotskiano de que a aprendizagem da criança 

inicia-se muito antes do seu ingresso na escola, passa a ser a transposição das concepções de 

desenvolvimento real e desenvolvimento potencial para situações da vida cotidiana. É com esse 

intuito que o processo de desenvolvimento-aprendizagem de Pedro Henrique, filho da professora 

Fa, é trazido para o diálogo no final deste enunciado de P (254). 

O recorte (258 – 264) que sucede a discussão sobre aquilo que Pedro Henrique consegue fazer 

sozinho e em colaboração com outros, traz uma comparação realizada por Fa (259 e 261) entre as 

concepções de Piaget e Vygotsky sobre a relação desenvolvimento-aprendizagem. Fa entende que, 

enquanto Piaget propõe que cada um tem que aprender aquilo que está no seu nível de 

desenvolvimento,  Vygotsky já acha que tem que aprender além daquilo. O paralelo estabelecido por 

Fa leva P (262 e 264) a relacionar a ideologia cristalizada de que a aprendizagem antecede o 

desenvolvimento com a concepção de ZPD. Ao invés de dar voz aos professores, permitindo que 

eles próprios busquem estabelecer relações, a pesquisadora mais uma vez revozeia a teoria, gerando 

apenas a concordância de Fa e Ce (263) em relação à palavra autoritária. 

A interrogativa final de P (264) – Vocês acham que esses jogos propiciaram a criação de ZPDs 

e a socioconstrução do conhecimento? – busca a aplicação do sistema ideológico revozeado em 

experiências concretas de ensino-aprendizagem. 

 

Recorte 21 – SR 1 
 
265 Fa: Eu acho que sim. 
266 Ce: Hum, hum. 
267 P: Por que sim ou por que não, né? Essa é a pergunta sempre essencial. 
268 Ce: Ué... pelo que os próprios alunos falam nesse Assessment Form. É exatamente aquilo que eles 

falam, muita coisa que eles não sabiam antes, palavras novas e tal... eles pegaram com a pessoa que 
tava no grupo. 

269 Fa: É.  
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270 P: Então aqui a gente tem uma, uma. É... não uma inversão, mas um processo interessante. É o par mais 
experiente...  

271 Fa: Ajudou, né? 
272 P: Ajudou. E quem é o par mais experiente nesse caso? É o professor só? 
273 Fa: Não, não. Pelo contrário, eu acho que eles tiraram mais dúvida com os colegas do que com o 

professor. O professor era em último caso. Quando eles não tavam entendendo ou quando surgia um 
questionamento entre eles. Daí eles chamavam o professor, daí sempre “Viu como eu tava certo?” No 
meu teve muito isso, “viu como eu tava certo?”. 

274 P: É, realmente interessante. Eles tiram a dúvida entre si, é... um esclarece a dúvida do outro... 
275 Fa: Daí o outro fica meio naquela, em cima do muro, chama o professor “não era isso, isso e isso?” “É.” 

“Viu como eu tava certo?” Não falei pra você que eu tava certo?” 
276 P: Então o professor é só pra... 
277 Fa: Pra esclarecer, confirmar aquilo que ele tinha falado que tava certo. Tanto num grupo quanto no outro 

aconteceu muito isso. 
278 P: Então vocês viram o quê? Como mais essencial nessas atividades a interação aluno-aluno do que 

aluno-professor?  
279 Ce: Hum, hum.  
 
 

Os questionários respondidos pelos aprendizes após cada uma das atividades são trazidos para o 

diálogo a fim de justificar a tomada de posição de Fa (265) e Ce (266) em relação às perguntas de P 

(264 e 267). O fato de os alunos terem mencionado que muita coisa que eles não sabiam, eles 

pegaram com a pessoa que tava no grupo é, portanto, interpretado por Ce (268) como evidência do 

processo de socioconstrução do conhecimento ocorrido nos jogos. A justificativa de Ce, acatada 

também por Fa (269), leva P (272) a questionar quem são os pares mais experientes no jogo e o 

diálogo que se segue entre P e Fa (273 – 279) revela as percepções das duas participantes sobre a 

participação desses pares: professor e colegas no jogo. Enquanto a percepção de Fa (273 e 277) de 

que os alunos tiraram mais dúvidas com os colegas do que com o professor é sustentada pela 

descrição do que ocorreu no jogo, a apreciação valorativa realizada por P (274), que qualifica como 

interessante o fato de um esclarecer a dúvida com o outro, parece estar mais calcada nas ideologias 

historicamente cristalizadas constituídas ao longo da sua trajetória acadêmica do que na experiência 

dos professores em si. 

Em uma discussão posterior na mesma sessão reflexiva, o embate entre as ideologias 

historicamente cristalizadas defendidas pela pesquisadora e as ideologias do cotidiano à luz das 

quais os professores avaliam a construção do conhecimento evidencia-se no diálogo entre P, Fa e 

Ce. 

 
 
 
 



 221

Recorte 22 – SR 1 
 
398 P: No final, se a gente pensar em enunciado, aquilo que o aluno falou aqui. A aluna An, ela produz um 

enunciado completo aqui no final? 
399 Fa: Não. 
400 P: Junto com outro ou sim, por que ela... daí a professora entra sell their images, vai, I agree... because in 

Casa dos Artistas, daí a outra fala, are selling... você fala, a professora fala they are selling their images, 
daí ela fala selling... they are selling their images.Então o enunciado final dela seria, I agree, because in 
Casa dos Artistas they are selling their images.Se você pegar o todo, né? 

401 Fa: O todo. 
402 P: Mas a linguagem ela é assim, ela não é sempre contínua. 
403 Fa: Cortada. 
404 P: Ela é cortada, mesmo no nosso cotidiano. Então se vocês considerarem isso, a aluna An no final, ela 

consegue produzir um enunciado completo pra justificar aqui? 
405 Fa: Não. 
406 P: Vocês acham que não? 
407 Ce: Produzir, ela não produziu. 
408 Fa: Sozinha não.  
409 P: Não, eu não tô falando sozinha, tô falando com a ajuda do outro. 
410 Fa: Não, ela devia ter falado “I agree, because they are selling their images”. 
411 P: Mas ela não falou isso? 
412 Fa: Ela falou, mas cortado. 
413 P: Ela falou cortado. 
414 Fa: É, mas ela falou. 
415 P: Mas ela falou. 
416 Fa: Ela devia ter juntado no final. Ela não juntou, mas ela falou. 
417 P: Ela falou e isso ela conseguiu falar com a ajuda da... 
418 Fa: Da Er e da professora. 
419 P: E do professor também. Então aqui fica bem visível o... 
420 Fa: O papel da Er e do professor. São os pares mais experientes.  
 

O recorte acima representa o trecho de uma discussão ocorrida a partir de uma das questões que 

compõe a atividade preparada por P para orientar o processo reflexivo durante a primeira sessão. A 

questão propunha a análise de dois recortes de interação do Jogo de Tabuleiro utilizado no Básico 3 

com base nas concepções vygotskianas de ZPD, desenvolvimento real e desenvolvimento potencial. 

Devido ao tempo já prolongado da sessão, a pesquisadora propôs que Fa, por ser a professora do 

grupo, escolhesse apenas um das interações para discussão. A interação escolhida foi aquela 

correspondente a uma jogada em que se esperava que os alunos expressassem opiniões sobre 

diferentes programas de televisão e sustentassem a(s) posição(ções) tomada(s). 

Ao questionar Fa e Ce se, ao final da interação, a aluna An produz um enunciado completo, P 

(398) instaura de imediato um conflito entre ideologias cristalizadas e ideologias do cotidiano no 

diálogo. Uma das razões responsáveis pela instauração desse conflito está nas diferentes 

interpretações dos participantes em relação ao termo enunciado completo. Enquanto P entende, no 
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sentido bakhtiniano do termo, que todo enunciado cujo sentido é compartilhado pelos participantes 

da interação é pleno de significação, constituindo, portanto, um enunciado completo, Fa e Ce 

compreendem enunciado completo como uma resposta contínua, isto é, completa. Isso explica a 

negativa categórica de Fa (399) à pergunta de P e a conclusão expressa por Ce (407) de que 

produzir (um enunciado completo), ela (a aluna An) não produziu. 

Com o intuito de mostrar aos professores que, em colaboração com um par mais experiente, An 

foi de fato capaz de produzir um enunciado completo, P (400) descreve o processo de construção de 

conhecimento na interação para justificar a sua tomada de posição de que, se todo o processo for 

considerado, a argumentação final da aluna é plena de significação. Nem essa descrição, nem a 

argumentação posterior (P: 402 e 404) de que no diálogo cotidiano as nossas respostas não são 

sempre contínuas e completas, convencem Fa e Ce da validade da interpretação postulada pela 

pesquisadora. Conseqüentemente, ao repetir a pergunta inicial a aluna An, no final, ela consegue 

produzir um enunciado completo pra justificar aqui? (P: 404), a resposta de Fa (405) é novamente 

uma negativa categórica: Não.  

A expectativa de Fa de que um enunciado completo seria uma resposta contínua fica clara no 

turno 410 – Não, ela devia ter falado “I agree because they are selling their images” e também na 

réplica seguinte: Ela falou, mas cortado (Fa: 412) à interrogativa de P (411) Mas ela não falou 

isso?. Embora posteriormente Fa (416, 418 e 420) assuma que Ela (An) não juntou (as partes do 

enunciado), mas ela falou com a ajuda da colega Er e da professora, os pares mais experientes, o 

embate instaurado inicialmente permanece sem solução na discussão, e a tentativa de P de que essa 

prática cotidiana fosse avaliada sob o prisma das ideologias cristalizadas discutidas no texto parece 

ter sido, nesse caso, frustrada. 

Um outro embate caracterizado pelo conflito entre as ideologias do cotidiano sob as quais as 

experiências em sala de aula são julgadas e a busca de avaliações calcadas em sistema teóricos 

historicamente cristalizados está relacionado à concepção dos jogos como instrumentos de revisão e 

consolidação de conteúdos já ensinados. 

 

Recorte 23 – SR 3 
 

366 P: E o que acontece nessa interação com o supposed to? A aluna tá sabendo usar o supposed to? Daí 
qual é o papel do professor ali? 

367 Ce: Dá... Apresentar o uso mais correto. 
368  P: Tentar apresentar o uso. E o que a aluna deduz do uso a partir daquilo? 
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369  Fa: Que parece com o must, com o have. 
370  P: Parece com o must, com o have, né? E daí ela realmente usa o supposed to. 
371  Fa: É, ela usa. 
372  Ce: Talvez ela não tivesse entendido da primeira vez e... 
373  P: E se a gente pensar nesse conhecimento, o supposed to tá no nível de desenvolvimento real ou 

proximal dela? 
374  Ce: Proximal. 
375  P: Proximal. Por que estaria no proximal? 
376  Ce: Ué, acho que ela não tinha aprendido ainda. 
377  P: E ela consegue usar somente... 
378  Ce: com a ajuda. 
379  P: com a ajuda do professor, né? Então, a minha... é... a questão aqui é será que todo conteúdo, muitas 

vezes a gente coloca o jogo, em todas essas nossas conversas, como revisão, como consolidação. Eles tão 
vendo no jogo o que já foi visto na sala de aula. Mas será que, porque já foi visto na sala de aula, foi 
internalizado? 

380  Fa: Não. 
381  Ce: Não, na teoria devia ter sido, mas... 
382  P: Por que na teoria deveria ter sido? Será que... Como será que nossa... que funciona nosso processo de 

internalização? A gente mesmo como aprendiz? Por exemplo, a gente leu vários textos pra essas 
reuniões. Será que tudo que a gente leu foi internalizado? 

383  Ce: Não. 
384  Fa: Não. Tem que praticar, ler de novo. 
385  Ce: Tá usando aquilo. 
386  P: Ler de novo, usar aquilo. 
387  Fa: Fazer uma, uma discussão ou vê. Às vezes você vê, oh, isso aqui eu faço em aula. 
388  P: Você associa com a prática, né? Daí... 
389  Fa: se torna mais fácil. 
(...) 
396 P: Não só com os nossos alunos, né? É... O jogo, nesse sentido, ele trabalha só o que já foi visto ou 

trabalha só o novo, ou trabalha também o novo? O que vocês acham? 
397  Ce: Nesse sentido, ele vai acabar trabalhando o novo, mesmo que já tenha sido visto, mas eles não 

sabem usar. Então, é novo pra eles, pra aqueles que não internalizaram, não guardaram aquilo.  
 

À semelhança do recorte anterior, essa discussão é desencadeada por uma das propostas que 

integra a atividade preparada pela pesquisadora para orientar a sessão reflexiva. No entanto, ao invés 

de se basearem na transcrição da interação, os participantes assistiram a um pequeno excerto da 

filmagem do Jogo de Tabuleiro jogado no Intermediário 4. A tarefa proposta foi refletir sobre esse 

excerto a partir de alguns pontos teóricos relacionados ao texto lido62. 

Nessa discussão, o processo de construção de conhecimento na interação é mais uma vez 

descrito para que se questione determinado aspecto teórico considerado relevante pela pesquisadora. 

No entanto, é possível sugerir que essa descrição ocorreu de forma mais persuasiva que a anterior na 

medida em que a análise da interação não ficou restrita à visão da pesquisadora. A intervenção de P 

                                                
62 O texto proposto para leitura na 3ª sessão reflexiva foi O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância (Vygotsky, 1934). 
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(366, 368, 370, 373, 375, 377), efetivada principalmente por meio de interrogativas, propiciou o 

engajamento de Ce e Fa na discussão, permitindo que suas visões sobre a prática em questão fossem 

significativamente incorporadas ao diálogo. Logo, a dedução de que a aluna só conseguiu utilizar o 

supposed to a partir da associação com o seu conhecimento prévio dos modais have e must por meio 

da ajuda do professor e a conseqüente conclusão de que esse conteúdo específico está no nível de 

desenvolvimento proximal, foram traçadas por Ce e Fa em colaboração com P, o par mais 

experiente que traz as ideologias cristalizadas para o diálogo sobre a prática cotidiana. 

Com base nessas deduções de Ce e Fa, a questão do jogo como instrumento de revisão e 

consolidação, já discutida em outros momentos das sessões reflexivas, é recuperada mais uma vez 

no diálogo com o intuito de ser repensada. A pergunta modalizada de P (379) Mas será que, porque 

já foi visto na sala de aula, foi internalizado? traz para a discussão a noção de internalização, 

colocando à prova a ideologia que associa o jogo sempre ao processo mental de revisar, expressa 

anteriormente no diálogo por Ce e Fa e enunciada durante a explicação do jogo para os alunos.   

Diante da análise realizada e dos questionamentos de P, Fa (380) e Ce (381) repensam a relação 

complexa entre o que é ensinado e aquilo que é de fato internalizado pelo aluno. A sugestão de Ce 

(381) de que na teoria o conteúdo devia ter sido internalizado pela aluna, é confrontada (382 – 389) 

com o próprio processo de aprendizagem dos três participantes em relação aos textos lidos. Em 

seguida, ao ser novamente questionado por P (396) sobre a relação revisão-jogo, Ce expressa a 

posição de que nesse sentido, ele (o jogo) vai acabar trabalhando o novo. Nesse caso, o conflito de 

visões de P, Fa e Ce foi incorporado de forma significativa à discussão, possibilitando a 

reconstrução de posições ideológicas expressas anteriormente. 

Na seqüência desse diálogo, a interação entre Ce e a aluna Ra que levou à construção do modal 

supposed to durante o Jogo de Tabuleiro continua sendo o foco da discussão. 

 

Recorte 24 – SR 3 
 
398 P: Acaba recuperando esse conhecimento novo, né? E... como que vocês vêem o professor na interação 

com o aluno no jogo pra recuperar esse conhecimento que já foi trabalhado de certa forma, mas que 
também é novo pro aluno porque foi trabalhado, mas não foi... apropriado, né? Não foi internalizado. 
Qual que é o papel do professor? 

399  Ce: Em muitos casos, ele acaba mesmo explicando de novo a... 
400  Fa: matéria, né? 
401  Ce: Hum, hum. 
402  P: É, eu achei bem interessante esse movimento. E... e a questão dela usar o have to e o must, eu 

acho que ilustra bem é... qual desses pressupostos trabalhado aqui? Que ela... ela se apoiou no have 
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to, no must, depois ela conseguiu usar a estrutura que você esperava que ela usasse, né? Não é que ela 
estava usando... O que ela tava falando, tava inadequado pra situação? 

403  Fa: Não. 
404  P: Mas você tinha uma expectativa, certo? Que ela usasse o... 
405  Fa: supposed to.  
406  Ce: O supposed to porque aquilo foi o conhecimento trabalhado naquele estágio, né? Só que ela se... 

ela se agarrou no conhecimento que ela já tinha, né? 
407  Fa: Ela precisou do auxílio de uma outra pessoa, né? 
408  P: Ela precisou do auxílio de uma outra pessoa pra ... 
409  Fa: Pra cons... pra chegar... seria o segundo? 
410  P: É então a gente tem a questão do... 
411  Fa: (Lendo) “Com o auxílio de uma outra pessoa, toda criança pode fazer mais do que faria sozinha... 
412  P: Isso. 
413  Fa: É isso? (Continua lendo) “ainda que se restringindo aos limites estabelecidos pelo grau de seu 

desenvolvimento.” 
414  P: Então tem isso... 
415  Fa: É um deles? 
416  P: É um deles. A gente pode pensar na criança, mas a gente pode transferir isso pro... 
417  Fa: pro adulto. 
418  P: Pra qualquer situação de aprendizagem, né? 
419  Fa: Situação. 
420  P: E também tem o último aqui. Por quê? (Lendo) “A cada novo estágio do desenvolvimento, as 

generalizações se constroem sobre as generalizações precedentes.” De que forma isso aqui ilustra essa 
situação específica? Achei bem ilustrativo. 

421  Ce: No caso dela, ela entendeu aquilo só depois que ela lembrou do que ela já conhecia, o must, 
“então é que nem o must?” 

422  P: “É que nem o have to?” 
423  Ce: O have to? 
424  P: Então, ela partiu do conhecimento dela pra… 
425 Ce: pra usar o outro. 

 

P (398) se apóia na avaliação anterior de Ce de que o novo também é constituído no jogo para 

questionar qual é o papel do professor no processo de construção daqueles conteúdos que, embora 

já trabalhados, não foram internalizados pelo aprendiz. A posição de Ce (399) e Fa (400) de que, em 

muitos casos, ele (o professor) acaba explicando de novo a matéria não se torna pauta de mais 

questionamentos, e o enunciado seguinte de P (402) evidencia a sua preocupação em trazer o 

discurso citado para o interior do diálogo. A avaliação da interação professor-aluna no jogo expressa 

na declarativa modalizada eu achei bem interessante esse movimento assim como a sua pergunta 

seguinte – e a questão dela usar o have to e o must, eu acho que ilustra bem é... qual desses 

pressupostos trabalhados aqui? – revelam a intenção da pesquisadora de fazer com que a prática 

seja analisada à luz dos pressupostos tratados no texto de Vygotsky (1934) sugerido para leitura. O 

adjunto circunstancial de lugar aqui funciona tanto para localizar os pressupostos mencionados na 
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atividade que orienta a sessão reflexiva quanto para indicar que esses pressupostos já foram 

discutidos em outros momentos do diálogo.  

Antes, porém, que essa pergunta sobre os postulados fosse respondida, a avaliação de P (402) de 

que as escolhas da aluna, embora adequadas, não correspondiam às expectativas do professor, leva 

Ce (406) a apresentar as razões que justificam a sua expectativa em relação ao uso do modal 

supposed to. À semelhança do que ocorre com a posição expressa por Ce e Fa sobre o papel do 

professor, a questão da apropriação das escolhas lingüísticas da aluna em oposição às expectativas 

de Ce não se torna palco para discussão e questionamentos. Dado o foco na análise da prática a 

partir do discurso citado, não se cria oportunidade na discussão para se repensar o fato de a 

expectativa do professor estar condicionada à autoridade institucional: o conhecimento trabalhado 

naquele estágio.  

Fundamentada na percepção conjuntamente construída pelos participantes de que a aluna 

precisou do auxílio de uma outra pessoa (Fa:407) para utilizar o supposed to, Fa (411 e 413) é 

quem primeiro introduz o discurso citado no diálogo, sugerindo que essa situação de ensino-

aprendizagem pode ser compreendida a partir do postulado de Vygotsky (1934: 129) de que “com o 

auxílio de uma outra pessoa, toda criança pode fazer mais do que faria sozinha ainda que se 

restringindo aos limites estabelecidos pelo seu desenvolvimento”. 

As interrogativas de Fa (413 e 415) É isso? É um deles? direcionadas para P revelam que, por 

ser considerada a colaboradora mais experiente no que se refere ao domínio da teoria, a 

pesquisadora tem o poder de autorizar ou desautorizar as interpretações realizadas. A interpretação 

de Fa é autorizada por P (414), que chama a atenção para o fato de que esse postulado de Vygotsky 

pode ser transposto pra qualquer situação de aprendizagem (P: 418).  

Após validar a dedução de Fa, P (420) traz para o diálogo uma outra citação do texto de 

Vygotsky (1934) que, na sua opinião, pode ser transposta para a situação de ensino-aprendizagem 

em foco. Apesar do Por quê?  que antecede essa segunda citação e da interrogativa De que forma 

isso aqui ilustra essa situação específica?  que a finaliza terem possibilitado que Ce estabelecesse 

relações entre o discurso citado e a interação em questão, a intervenção de P (420, 422 e 424)  não 

parece ter propiciado o engajamento do professor no processo reflexivo. Ao invés de serem 

replicadas, questionadas, contestadas, em suma, utilizadas para que novas avaliações fossem 

construídas, as interpretações de Ce (421, 423 e 425) responderam a perguntas para as quais P já 

tinha respostas, corroborando a autoridade da interpretação realizada pela pesquisadora. 
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A discussão (recortes 23 e 24) a respeito do papel do outro e do processo de internalização do 

conhecimento na interação entre Ce e a aluna Ra no Jogo de Tabuleiro do Intermediário faz com que 

a definição de ZPD dada por Ce (recorte 20) na primeira sessão reflexiva seja retomada a fim de que 

relações mais complexas entre o conceito e sua aplicação no processo de construção do 

conhecimento sejam estabelecidas. 

 

Recorte 25 – SR 3 
 
426 P: Para usar o outro, né? É, eu acho que a gente já acabou discutindo essa última, né? (Lendo) “O que a 

sua conclusão na pergunta anterior sugere sobre o processo de internalização de objetos lingüísticos na 
LE? Que conseqüências isso pode trazer para sua prática?” Mas, talvez, a gente possa colocar de 
outra maneira. É... o fato da gente ter visto que nem tudo que é ensinado é internalizado, e mesmo 
aquilo... e mesmo o fato daquilo já ter sido visto pode se colocar como novo pro aluno no jogo, o que isso 
mostra a respeito da construção do conhecimento na sala de aula? Daí a gente pode pensar na sala de aula 
como um todo e na sala de aula de LE especificamente. O que isso mostra sobre a construção do 
conhecimento? 

427  Ce: Ué... que você precisa sempre da interação com outra pessoa pra construir o conhecimento. 
428  P: Além disso, será que a... a construção do conhecimento, se a gente pensar na ZPD, né? A ZPD coloca 

assim que é... você tem o nível de desenvolvimento real, (para Ce) como você falou numa reunião, e o 
proximal. A ZPD é a distância entre os dois. Então o que está no desenvolvimento proximal é aquilo que 
a criança ou o aluno, no caso, precisa de ajuda pra conseguir fazer. Mas será que esse processo é tão 
certinho assim? Será que o conhecimento é linear? Por exemplo, o que tá no meu desenvolvimento 
proximal hoje, ou seja, aquilo que eu só consigo fazer com a sua ajuda, eu vou conseguir fazer sozinha 
amanhã. E assim, a gente vai tendo uma escada. Será que o conhecimento é assim? Tão... construído 
de maneira tão esquematizada, certinha? 

429  Fa: Não, não.  
430  Ce: Não, seria uma teoria. É muito teórico essa coisa, assim.  
431  Fa: Ah, depende. 
432  Ce: Se você pega uma coisa ali, amanhã você pega outra. Você vai construindo aos poucos. 
433  Fa: Até o dia que você faz sozinho, né? 
434  Ce: Como um quebra-cabeça. Não é subindo uma escada. 
435  P: Não é subindo uma escada. Você pega aqui, pega ali, vai juntando... 
436  Ce: Junta a pontinha, depois você monta outra aqui e vai fazendo isso. 
437  P:  E o fato de você ter aprendido uma coisa lá trás não significa que... é... você vai deixá-la de lado 

também, né? Isso que você aprendeu lá trás vai servir pra você construir o novo. É o caso do must e do 
have to. Eu acho que isso, essa parte ilustra bem que não é... não é essa linearidade que, à primeira vista, 
esse conceito de ZPD parece sugerir isso. Que é linear, né?  Mas nem Vygotsky sugeriu isso. É que a 
maneira como tá escrito essa parte clássica da definição de ZPD que tá naquele texto é... A relação entre 
aprendizagem e desenvolvimento, parece sugerir que é uma escada, né.... que você chega cada vez a 
níveis mais superiores. Mas, na verdade, eu acho... 

438  Fa: que não é bem assim. 
439  P: que é um espiral.  
440  Fa: Espiral? 
441  P: O que significa um espiral na construção do conhecimento? Como que vocês vêem isso? 
442  Ce: Vai e volta, pega um pouquinho daqui e sobe um pouquinho, vai aplicando e vai construindo. 
443 P: Indica conflito também, né? E um espiral indica que você passa várias vezes pelo mesmo ponto. 
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Se, por um lado, o enunciado inicial de P (426) revela a relação de implicatura que o diálogo 

mantém com as atividades elaboradas para orientar o processo reflexivo em cada uma das sessões, 

por outro, esse mesmo enunciado sugere que outras questões que não as previstas na atividade 

podem entrar na pauta da discussão. Dada a vulnerabilidade do diálogo à situação em que o processo 

reflexivo ocorre e às diferentes posições ideológicas expressas e defendidas pelos participantes em 

uma determinada situação, parece-nos comum que questões pensadas durante a elaboração da sessão 

sejam abandonadas para dar lugar a novos questionamentos.  

É justamente esse fenômeno que observamos na intervenção da pesquisadora nesse recorte, pois, 

ao reelaborar o seu questionamento com base na percepção de que as duas últimas perguntas 

contidas na atividade já haviam sido respondidas, P (426) acaba reestruturando a sua intervenção de 

forma a focalizar e expandir somente um dentre os dois aspectos contemplados nas perguntas 

iniciais. Dessa forma, as possíveis conseqüências para a prática dos professores é dada como já 

discutida, e somente questões relacionadas ao processo de internalização do conhecimento são 

retomadas. Vale sublinhar que, embora a dêixis de pessoa empregada por P na sua proposição 

talvez, a gente possa colocar de outra maneira dê a idéia de que Ce e Fa serão incluídos no 

processo de reelaboração, a explicação que se segue (o fato da gente ter visto...) e o questionamento 

que a finaliza O que isso mostra sobre a construção do conhecimento?, traduzem unicamente a 

posição do que P considera importante retomar em relação às discussões anteriores. 

À conclusão de Ce (427) de que você precisa sempre da interação com outra pessoa para 

construir o conhecimento, P (428) acrescenta a idéia de adição por meio do adjunto Além disso com 

intuito de trazer novamente para apreciação a definição do conceito de ZPD revozeada por Ce 

durante a primeira sessão. O desconforto em relação à simplificação demasiada dessa noção, apenas 

sinalizado em uma discussão anterior (recorte 20), é agora claramente marcado pela metáfora da 

escada escolhida por P para ilustrar a definição dada, que é negativamente avaliada na sua pergunta 

será que o conhecimento é assim... tão... construído de maneira tão esquematizada, certinha? 

Os enunciados subseqüentes revelam a percepção dos participantes sobre o processo de criação 

de ZPDs. Você pega uma coisa ali, amanhã você pega outra, vai construindo aos poucos como um 

quebra-cabeça. Não é subindo uma escada. Junta a pontinha, depois você monta outra aqui e vai 

fazendo isso, avalia Ce (432, 434 e 437). Até o dia que você faz sozinho, né?, complementa Fa  

(433). A metáfora do quebra-cabeça introduzida por Ce derruba a da escada, atribuindo um caráter 

mais complexo ao processo de internalização do conhecimento. Essa metáfora é utilizada por P 
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(437, 439, 441) para: reforçar a sua percepção da complexa relação entre aquilo que já foi aprendido 

e conteúdos novos, sublinhar a falsa idéia de linearidade que a definição clássica de ZPD pode 

sugerir e, finalmente, propor uma nova metáfora que dialogue com a do quebra-cabeça: mas, na 

verdade, eu acho que é um espiral. 

O espiral, segundo P (443), indica conflito e indica que você passa várias vezes pelo mesmo 

ponto. Assumindo as posições ideologicamente cristalizadas que embasam o processo de construção 

de conhecimento nessa pesquisa, a metáfora do espiral ajuda-nos a compreender o processo 

reflexivo co-construído no diálogo entre pesquisadora e professores. Caracterizadas pelo conflito 

entre a palavra autoritária e a busca de um diálogo internamente persuasivo, pelo embate entre as 

ideologias que orientam as ações cotidianas e a tentativa de se olhar para essas ações sob o prisma 

de conceitos científicos e pelo confronto das diferentes valorações apreciativas construídas pelos 

participantes ao longo de suas trajetórias em comunidades de práticas comuns e diversas, as 

discussões entre P, Fa e Ce, como no processo de criação de ZPDs concebido a partir de um espiral, 

passam diversas vezes por um mesmo ponto a cada nova revolução.  

As curvas de um espiral também ilustram, a nosso ver, as interpretações realizadas nas várias 

partes que compõem a presente tese. Logo, as discussões nas sessões reflexivas referentes às 

interações decorrentes dos jogos influenciaram a análise dessas interações no capítulo anterior, e a 

análise sistemática anterior, por sua vez, imprimiu um olhar específico aos recortes discutidos nesse 

capítulo de forma que as nossas interpretações das ideologias cristalizadas em foco acabam 

passando sempre por um mesmo ponto a cada nova interpretação. 

Avançando em direção a mais um ponto do espiral, baseamo-nos na discussão já realizada para 

interpretar as apreciações valorativas de P, Fa e Ce sobre o próprio processo reflexivo, seja nas suas 

avaliações em relação ao papel da observação da prática, das leituras realizadas ou da percepção de 

um outro par. A discussão a seguir conclui a análise do diálogo entre pesquisadora e professores. 

 

 

3.3. Avaliações sobre o processo reflexivo: observação das aulas, leitura de textos e 

percepção dos pares 

 

Em diferentes momentos ao longo das sessões reflexivas, o diálogo entre P, Fa e Ce volta-se 

para a discussão do próprio processo reflexivo. Em geral, o processo reflexivo acaba por se tornar o 
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foco da discussão por meio dos questionamentos da pesquisadora; contudo, nos dois próximos 

recortes, são as posições expressas por Fa que levam P a introduzi-lo no diálogo. 

 
Recorte 26 – SR 1 
 
10 Fa: Que agonia que é... dá vontade de voltar atrás, deixa que eu filmo de novo. 
11 P: É, mas eu acho que esse é .... o objetivo, né? 
12 Fa: O objetivo... 
13 P: Porque se a gente ficar satisfeito... 
14 Fa: Ver como é uma porcaria. 
15 P: Não, não é uma porcaria. Eu acho que sempre tem coisas boas, só que sempre a gente... 
16 Fa: Coisas que eu faria diferente. 
17 P: sempre vai ter coisas que você faria diferente. Eu acho que esse é o papel da reflexão porque se você 

achar que você vai fazer tudo sempre igual... que você já tá assim num nível de excelência e não tem mais 
onde chegar... 

18 Fa: Onde chegar. 
19 P: Daí ninguém cresce profissionalmente. Então o objetivo é esse mesmo e a gente tem que, é o que eu 

aprendi com a minha experiência no M, que a gente tem que se enxergar de fora, entendeu? Daí fica 
mais fácil. Não que você vai... ah, essa não sou eu! Mas, você vai olhar para sua prática com o olhar de 
uma terceira pessoa. 

20 Fa: Hum, hum. 

21 P: É... você se analisar como se você... No caso do Ce, né? Ele assiste várias aulas aqui, né? É parte da 
função dele. Então, quando ele olhar pra aula dele, tentar ter esse mesmo olhar, como se fosse a aula 
de um 3º. Mesma coisa você. Ah, eu tô assistindo a aula de um colega meu... porque daí você se enxerga 
de fora. Não tão, é... emocionalmente. Não que a gente vá conseguir separar, que a gente não consegue. A 
gente é um só, a emoção faz parte da nossa natureza, né? Tá envolvido subjetivamente com aquilo, 
mas dá pra você se distanciar e você cresce muito assistindo. 

22 Fa: Assistindo. 
23 P: Então cê vai ver, depois dessa reunião é... planeja assistir no final de semana, tirar um tempinho 

pra você... uma hora que deu aquele jogo mais ou menos... e você vai ver como que você vai crescer com 
aquilo. Não é que você vai crescer, mudar totalmente sua prática assistindo uma aula, mas é um processo. 

24 Fa: É, eu sei que a gente cresce, de comentar, eu gosto... Eu vou conseguir. 

 

No início da primeira sessão, Fa relata a sua dificuldade em assistir à filmagem da própria 

prática, assumindo não ter assistido à gravação completa do Jogo de Tabuleiro proposto para o 

Básico 3. Os nove turnos que antecedem o recorte são compostos por esse relato e pelo 

questionamento de Fa em relação à experiência vivenciada por P na coleta de dados realizada 

durante a sua pesquisa de mestrado. Na ocasião desta coleta, foi Fa quem filmou todos os jogos na 

sala de aula de P e as duas mantinham conversas regulares sobre a prática filmada, o que retrata a 

ligação dessa discussão com uma situação extraverbal, compartilhada pelas duas participantes, 

ocorrida aproximadamente três anos antes dessa sessão.  
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Agonia é o substantivo escolhido por Fa (10) para descrever o processo de observar a própria 

prática. Esse sentimento negativo em relação ao olhar para a ação leva Fa a expressar o desejo 

irrealizável de mudar a situação de ensino-aprendizagem em foco: dá vontade de voltar atrás, deixa 

que eu filmo de novo. Enquanto as avaliações de Fa são marcadas por um grau de envolvimento 

bastante significativo, as intervenções de P caracterizam-se pelo distanciamento por ela considerado 

necessário para avaliar a própria ação. A tomada de posição de P (11) em relação ao sentimento de 

Fa (10) expressa na modalização eu acho que esse é o objetivo e a réplica negativa e depreciativa de 

Fa (14) sugerindo que o objetivo, então, seria ver como é uma porcaria, ilustram as posições 

distintas das duas participantes. 

A partir do turno 15, P, imbuída da sua autoridade como pesquisadora e fundamentada nas 

ideologias cristalizadas que embasam a sua atividade como formadora de professores, discursa sobre 

o papel da reflexão, defendendo a necessidade de se distanciar, isto é, de observar a ação com o 

olhar de uma terceira pessoa para ser capaz de analisar e refletir sobre a própria prática. Buscando 

reforçar a autoridade da sua posição ideológica, P (19 e 21) relata duas experiências que ilustram 

esse distanciamento: a de observar a própria prática durante sua pesquisa de mestrado e a vivenciada 

cotidianamente por Ce no seu papel de orientador pedagógico.  

Contudo, se por um lado P defende esse distanciamento fundamental ao pesquisador, por outro, 

ela declara que a gente é um só, a emoção faz parte da nossa natureza, assumindo a impossibilidade 

de não estar envolvido subjetivamente. A aparente contradição revela a ideologia fundamentada no 

paradigma de pesquisa defendido pela pesquisadora de que as interpretações realizadas estão 

condicionadas às visões de mundo do sujeito, sendo, portanto, naturalmente ideológicas e subjetivas. 

Nesse sentido, o se distanciar não implica a realização de interpretações objetivas, mas a capacidade 

de se enxergar de fora para subjetivamente refletir sobre a própria ação. 

Apesar da intenção de ajudar Fa, a intervenção de P, caracterizada pelo discurso monológico e 

pela palavra autoritária, não permitiu que as causas da insatisfação expressa pela professora fossem 

de fato discutidas. Preocupada em defender suas próprias posições ideológicas, P não propiciou 

oportunidades no diálogo para que Fa repensasse ou reconstruísse as ideologias expressas, e as 

réplicas obtidas (Fa: 18, 20, 22) são constituídas meramente pelo revozeamento da palavra 

autoritária. No turno 23, o enunciado de P adquire um caráter totalmente prescritivo, gerando, uma 

vez mais, a concordância de Fa (24). 
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À semelhança da primeira, a segunda sessão reflexiva inicia-se com um relato de Fa em que P 

se apóia para enfatizar novamente a importância da observação sistemática da própria prática. Dessa 

vez, entretanto, o conteúdo do relato de Fa constitui a narração de uma experiência vivenciada na 

sua sala de aula. Os enunciados de Fa nesse recorte revelam que as apreciações valorativas em 

relação à sua prática apóiam-se fundamentalmente em experiências cotidianas vivenciadas na sua 

sala de aula. 

 

Recorte 27 – SR 2 
 
1 Fa: Até pensei... Nossa! Vou gravar isso aqui e vou mostrar pra P. 
2 Ce: (Risos) 
3 Fa: Eles foram muito melhores, gente, do que o pessoal do Básico 3 daqui. 
4 P: Que jogo? 
5 Fa: Aquele do tabuleiro. 
6 P: Ah... aquele do tabuleiro. 
7 Fa: Eles foram muito bem. 
8 P: Mas ao que você atribui essa melhora? 
9 Fa: Acho que é o modo... eu mudei um pouco, eu acho, o jeito de eu dá. Eu... por exemplo, eu deixo eles 

falarem mais, corrijo de modo diferente, não tô interrompendo eles na correção, entendeu? Pra dá até uma 
certa... pra eles ficarem mais seguros, né? Tenho escrito depois na lousa o que eles falaram que não tava 
muito legal, depois de um tempo eu mando eles repetirem e ninguém atribui, olha você que falou isso. 
Ninguém falou nada porque corrige depois, né? Eles melhoraram. Nossa, como eles tão... tão muito bem 
,Ce. Nossa até ia fala pra você assisti... 

10 P: Mas a... essa melhora você atribui então à sua... 
11 Fa: Ao meu modo, a minha didática. 
12 P: Você observou o que você fez e fez... 
13 Fa: E fiz diferente. 
14 P: É, eu acho que esse é o objetivo, né, de tá assistindo... é.... o filme . E eu acho que a filmagem ela é 

muito rica por causa disso. Porque a gravação ela não, embora ela seja... ela ajude também, esse tipo de 
gravação, ela não é tão rica. Na filmagem você vê todos os aspectos, desde da sua... daquilo que você 
fala, na gravação você só tem acesso ao que você fala, na filmagem você tem acesso a tudo, né? Desde 
aquilo que você fala até a expressão facial dos alunos, ao seu modo de... 

15 Fa: Isso. 
16 P: de se locomover na sala. 

 

Nesse diálogo Fa conta à pesquisadora que utilizou o Jogo de Tabuleiro (Básico 3), preparado 

por ela e P para a coleta de dados desse trabalho e cuja filmagem já havia sido discutida na sessão 

reflexiva anterior, com um outro grupo de alunos do mesmo estágio. A apreciação valorativa que Fa 

estabelece em relação a essa nova experiência é de que esta foi melhor do que a primeira. Tal 

apreciação foi, portanto, realizada a partir do confronto de duas experiências vivenciadas em sala de 

aula com a utilização de um mesmo jogo e em diálogo constante com outras situações materiais de 
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produção nas quais professora e pesquisadora planejaram e avaliaram a utilização do jogo no 

primeiro grupo.  

Dessa forma, a interpretação da apreciação valorativa realizada por Fa no diálogo só adquire 

sentido ao se relacionar essa enunciação completa com outras enunciações completas pertencentes a 

esse mesmo domínio ideológico, visto que os enunciados da professora e da pesquisadora dialogam 

e mantêm uma relação implicada com outras situações cotidianas vivenciadas pelas duas na 

instituição. 

A relação implicada com outras situações materiais de produção e o diálogo com os enunciados 

decorrentes dessas situações podem ser observados dos turnos 4 a 6 por meio do uso do 

demonstrativo aquele em resposta à pergunta de P “Que jogo?”. Esse demonstrativo só faz sentido 

para P e Fa nesse diálogo se relacionados a todas as outras enunciações responsáveis pela 

constituição da experiência em relação a essa atividade específica. É possível sugerir, portanto, que 

sem esse confronto essa apreciação valorativa não seria possível. 

Embora no seu enunciado em resposta ao questionamento de P “Mas ao que você atribui essa 

melhora?” (8 e 9) Fa realize uma apreciação valorativa em relação às transformações das suas ações 

em sala de aula, vistas como fundamentais para o fato de a segunda experiência ter sido mais bem-

sucedida, tal apreciação parece estar calcada na intuição, na lembrança das duas experiências, e não 

na reflexão sistemática realizada a partir da observação teoricamente fundamentada da filmagem do 

jogo de linguagem realizado com a primeira turma. 

O caminho da intuição para a sistematização, ou seja, da ideologia do cotidiano para uma 

ideologia historicamente cristalizada, baseada em teorias diversas que destacam o papel da reflexão 

sobre a própria ação como possibilidade de transformação da mesma, é o escolhido por P, que no 

turno 14 enfatiza o papel exercido pela observação da própria prática no processo de transformação. 

Esse caminho, no entanto, é marcado pelo discurso do autor, pela palavra autoritária no sentido 

bakhtiniano do termo,visto que P, apesar de modalizar o seu enunciado utilizando o verbo achar Eu 

acho (14), impõe o seu ponto de vista ao invés de questionar a professora quanto ao papel exercido 

pela observação da primeira experiência nesse processo de transformação, gerando apenas a 

concordância de Fa (15), expressa por meio do adjunto textual Isso. 

Quando, no decorrer desta mesma sessão, Fa avalia o texto que julgou mais significativo para o 

seu processo de formação, percebemos mais uma vez que as apreciações valorativas realizadas são 



 234

alimentadas pela sua experiência prática em sala de aula, calcadas, portanto, na ideologia do 

cotidiano. 

 

Recorte 28 – SR 2 
 
23 Fa: Eu gostei porque... 
24 P: Por quê? 
25 Fa: Ah, porque tá falando dos jogos, né? E como que eles... nos jogos, assim, é uma atividade oral e 

onde... na qual os alunos têm oportunidade de colocar aquilo que eles aprenderam em prática, né? 
De um modo mais real, não sei. Digamos, mais perto da realidade deles. 

26 P: Significativo pra eles.  
27 Fa: Significativo. Porque não é uma coisa solta, assim, no ar, né? Tem uma finalidade. E também que um 

colega, como tá se jogando em grupo, um ajuda o outro a formar o conhecimento, né? Por exemplo, 
aqui no jogo quando você... quando tem aqui a narração.... que o colega tá ajudando o outro, até a 
professora também ajuda, mas o colega ajuda, né? Olha lá, quando... nesse caso é a professora que tá 
ajudando, né? Mas, não dá a resposta, né? Vai levando o aluno a encontrar essa resposta sozinho, né? Ela 
só vai ajudando, dando um empurrãozinho, né? Mas não dá a resposta, eles é que vão... 

28 P: É... Então, o jogo permite isso, né?... Que essa co-construção do conhecimento e esse fato.... 
29 Ce: É... eu acho que um aspecto em comum entre os dois textos, do Vygotsky e, no caso, o seu, é 

justamente essa coisa da interação, né? Parte social, assim a pessoa aprende através... 
30 P: da interação.    
31 Ce: Hum, hum. E o jogo, no caso, ele promove uma interação maior, talvez, até do que é comum em sala 

de aula. 
 

Foi justamente com o artigo que trata do papel exercido por um jogo de linguagem no processo 

de constituição da LE que Fa mais se identificou, como indica o seu enunciado nos turnos 23 e 25. 

Isso provavelmente ocorreu pelo fato de esse texto ter propiciado à professora um diálogo com a sua 

própria prática em sala de aula e também com a experiência por ela vivenciada de ter filmado todos 

os jogos de linguagem, inclusive o que é analisado no artigo, que integraram o corpus da dissertação 

de mestrado da pesquisadora. 

A interpretação de Fa em relação a esse artigo está ancorada basicamente nos resultados de 

análise discutidos no texto: a proximidade do jogo com a realidade dos alunos, a oportunidade de 

prática da LE em constituição, a questão da colaboração entre os pares63 no jogo e a importância de 

se delimitar objetivos lingüísticos claros para se trabalhar no jogo. Foi com esses aspectos práticos, 

por permitirem uma relação tanto com a sua ação em sala de aula quanto com a experiência passada 

de observar a prática da pesquisadora, e não com os aspectos teóricos discutidos no mesmo artigo, 

que Fa parece ter mantido uma compreensão responsiva ativa.  

                                                
63 Esses pares são entendidos tanto como a professora quanto como os próprios colegas. 



 235

Ao contrário da professora, a pesquisadora parece estar mais preocupada com questões de ordem 

teórica e novamente medeia o caminho da prática para a teoria, da ideologia do cotidiano, 

desordenada e não organizada em um sistema, para uma ideologia cristalizada a partir de teorias 

relacionadas ao jogo, jogo de linguagem, ao processo de ensino-aprendizagem, à linguagem, etc., 

sistemática e organizada por construtos teóricos diversos. É possível verificar essa preocupação nos 

turnos 26 e 28, em que a pesquisadora procura sistematizar o enunciado de Fa, complementando-os 

com termos revozeados dos textos teóricos e das discussões acadêmicas por ela já vivenciadas: 

significativo (26) ao invés de mais perto da realidade deles (25) e co-construção do conhecimento 

(28) no lugar de um ajuda o outro a formar o conhecimento (27). 

Diferentemente de Fa, para quem algumas questões tratadas no artigo ecoaram na própria 

prática, Ce volta-se, como pode ser observado no turno 30, para aspectos de cunho mais teórico, 

apontando, a partir da discussão anterior entre Fa e P, a interação e a parte social como os aspectos 

em comum entre os dois textos lidos. Tanto o papel de orientador pedagógico exercido por Ce nessa 

instituição, que lhe propicia maior acesso às discussões teóricas da rede e envolve a observação de 

aulas de todos os professores, quanto os fatos de ele não se identificar, como Fa64, com a prática 

analisada no artigo de P e de não dar aula para crianças, contribuíram para que a sua apreciação 

valorativa em relação ao texto se voltasse para um outro foco. 

Essa visão mais pragmática de Fa, por um lado, e mais teórica de Ce, por outro, é também 

revelada no recorte abaixo, em que, a partir dos questionamentos de P, os professores avaliam a 

relevância dos textos lidos para a prática em sala de aula e para o próprio processo de aprendizagem. 

 

Recorte 29 – SR 2 
 
328  P: Que que cê faz com isso na sala de aula? Qual que é a relevância dos textos para o processo de 

aprendizagem de vocês? Que a gente tá sempre em processo de aprendizagem também, né? (Pausa) 
Que que vocês acharam relevante nos textos pra vocês enquanto aprendizes? 

329  Fa: Em relação a como trabalhar jogos em classe? 
330  P: Não, isso é livre, né? A relevância disso pra vocês. 
331  Fa: Ah, eu acho que pela importância de que... 
332  Ce: É, eu acho que ajuda, por exemplo, essa visão do... podia falar pra você, acho que se eu você   

preparar algum jogo pro Intermediário 4 depois de ler um pouco mais, talvez fosse um pouco diferente, 
não seria mais aquela coisa voltada muito pra regra e muita expressão e coisa assim, seria uma 
coisa mais... meio mesmo bem mais abrangente, que é mais o natural deles. 

333  P: As regras existiriam, só que elas não seriam tão... é... tão, é... 
                                                
64 Por Fa ter filmado e, portanto, presenciado o jogo discutido no artigo e por lecionar para grupos de crianças da mesma faixa 
etária, o seu envolvimento com a prática analisada no artigo é consideravelmente maior que o de Ce. 
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334  Fa: Não, talvez o objetivo do jogo não fosse o mesmo. Porque não é mais aquela coisa de praticar 
aquelas expressões, agora é... 

335  P: Ir além? 
336  Ce: ir além, crescer. Então, é diferente. Comparando com que o texto aqui, no caso, a coisa da pessoa, 

uma criança, ter um definição de jogo dela, sabe, joga... o jogo dela ser diferente do que o adulto faz, que 
não deixa de ser jogo também, mas é bem diferente. 

337  P: O... 
338  Ce: Acho que é a mesma coisa que acontece com o Básico e com o Intermediário. 
 
 

A interrogativa utilizada por Fa (329) para responder aos questionamentos de P (328) retrata que 

a primeira avaliação da professora em relação aos textos tem caráter prescritivo, buscando, nos 

construtos teóricos discutidos, respostas práticas para o problema cotidiano de como trabalhar jogos 

em classe. Essa avaliação da teoria como prescrição é rejeitada por P (329), que enfatiza que o como 

utilizar jogos é livre e esclarece que a intenção das suas perguntas anteriores foi saber a relevância 

disso para vocês. No entanto, pautando-se na autoridade da sua posição ideológica que rejeita as 

abordagens de cunho prescritivo no que diz respeito ao uso de jogos, P, ao negar a apreciação 

valorativa realizada por Fa, não propicia oportunidades no diálogo para que aquilo que foi de fato 

considerado relevante para a professora viesse a se tornar alvo de discussão e reflexão.  

Não obstante o fato de ter ecoado na preparação dos jogos propostos para o Intermediário, as 

interpretações de Ce (332, 336 e 338) sobre a relevância dos textos lidos para a sua prática parecem 

se fundamentar mais nos aspectos teóricos discutidos. A avaliação realizada anteriormente por Ce 

(recorte 19) de que os dois primeiros jogos propostos para o Intermediário não foram tão bem- 

sucedidos pelo fato de terem sido preparados a partir das mesmas regras rígidas que orientaram os 

jogos do Básico 1, é recuperada no diálogo para justificar a sua posição de que a consciência da 

teoria implicaria a transformação da prática: talvez (os jogos) fosse um pouco diferente, não seria 

mais aquela coisa voltada muito pra regra e muita expressão e coisa assim, seria uma coisa mais 

abrangente, que é o natural deles (dos alunos do Intermediário). Conforme indica o enunciado de 

Ce no turno 336, a possibilidade de transformação propiciada pelo conhecimento de teorias sobre 

jogos não ocorre por meio de uma relação prescritiva com os textos, mas pela consciência 

teoricamente constituída de que existe uma evolução no jogo que pode ser comparada à progressão 

do conhecimento lingüístico dos aprendizes. 

Ao final da segunda sessão, a solicitação da pesquisadora de que os professores avaliem o 

processo reflexivo vivenciado até aquele momento faz com que Ce estabeleça paralelos entre os 

dois papéis por ele desempenhados na instituição: o de professor e o de coordenador pedagógico. 
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Recorte 30 – SR 2 
 
543 Ce: Eu acho que é sempre importante tá refletindo sobre... você vai pegar aspectos novos, diferentes pra... 

se você não parasse pra pensar você vai continuar fazendo do mesmo jeito sempre, nunca ia mudar nada. 
Por mais que cê... por mais trabalho que você tem em tá refletindo, entende? Sei lá, no meu caso, por 
exemplo, pessoal... acho que sei lá... eu tô geralmente observando a aula dos outros, ajudando os 
outros a refletir, mas eu esqueço da minha própria aula, não dá para eu observar a minha aula, é 
difícil. Tanto que tem uma coisa que eu vou tá propondo, tô até adiantando pra Fa, agora na próxima 
reunião de sexta-feira é pro pessoal... a gente vai fazer um esquema pro pessoal tá fazendo... como é o 
nome disso, eu esqueci. 

544 P: Peer observation? 
545 Ce: Isso, hum hum. 
546 Fa: Excuse me? 
547 Ce: Peer observation. 
548 P: Peer observation. 
549 Fa: O que que é? 
550 Ce: É pro pessoal observar a aula do outro. 
551 Fa: A aula do outro, é. 
552 Ce: Os professores observando as aulas dos outros. 
553 Fa: Isso é interessante. 
554 Ce: E a partir disso dá pra refletir sobre a própria prática. O que é legal, porque, se você não pára 

pra pensar, você não muda nada. 
 
 

Segundo Ce, estar sempre refletindo sobre a própria prática é um processo trabalhoso, mas 

fundamental para que as ações em sala de aula sejam transformadas. Embora a consciência desse 

papel da reflexão como agente de mudanças seja claramente expressa no enunciado de Ce (543), o 

exemplo pessoal introduzido em seguida sugere que estar consciente da importância da reflexão não 

implica necessariamente ser capaz de se engajar em um processo reflexivo. Apesar de, no seu papel 

de orientador pedagógico, Ce estar sempre observando a aula dos outros e ajudando os outros a 

refletir, a dificuldade relatada de refletir sobre a sua prática indica que Ce percebe o olhar do outro 

como fundamental no desencadeamento de um processo reflexivo. 

Fundamentado nessa percepção e assumindo o seu papel institucional de coordenador, Ce (543) 

comunica a sua decisão de propor na próxima reunião pedagógica que os professores passem a 

observar as aulas uns dos outros para a partir disso refletir sobre a própria prática (Ce:554). Nota-

se que a autoridade do papel de coordenador faz com que Ce assuma o comando do diálogo nesse 

recorte. A participação de P (544 e 548) resume-se a introduzir, devido ao esquecimento de Ce 

(543), o termo peer observation e a repeti-lo após Ce (547) para esclarecer a dúvida de Fa (546). Já 

a interferência de Fa (546, 549, 551 e 553), além dos pedidos de esclarecimento, envolve 
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unicamente a declarativa Isso é interessante enunciada para qualificar e apoiar a decisão do 

coordenador.  

Quando a avaliação realizada por Ce (543) é retomada durante o jogo de tabuleiro jogado na 

quarta sessão, o foco volta-se para a complexidade do processo reflexivo, e a importância do olhar 

do outro é mais uma vez enfatizada. 

 

Recorte 31 – SR 4 
 
832 Ce: (Lendo) “Eu acho que é sempre importante tá refletindo sobre... você vai pegar aspectos novos, 

diferentes pra... se você não parasse pra pensar você vai continuar fazendo do mesmo jeito sempre, 
nunca ia mudar nada. Por mais que cê... por mais trabalho que você tem em tá refletindo. No meu caso, 
por exemplo, pessoal... eu tô geralmente observando a aula dos outros, ajudando os outros a refletir, 
mas eu esqueço da minha própria aula, não dá pra observar a minha aula, é difícil (...)” 

833 Fa: É fácil, Ce. Depois uma câmara.... você deixa. 
834 Ce: Você reflete quando você tá filmando. 
835 Fa: Não entendi nada, ele fala assim sei lá, pô, não, não sei, pêra aí, deixa eu vê. 
836 Ce: Deve ser porque sei lá, entende? 
837 P: Mas você acha difícil observar a própria prática? 
838 Fa: Não acho difícil observar a própria prática. 
839 Ce: Não é difícil, é que às vezes é mais complexo. 
840 Fa: Sempre eu faço isso. Às vezes eu falo  “Meu Deus! Que coisa... Pensei em dar uma atividade e deu 

tudo errado.” ou então “Ah, que coisa horrível!” 
841 Ce: Mas a visão que você tem, nunca é uma visão externa. É uma visão interna. 
842 Fa: Até você pensa em dar uma coisa legal, uma música, e pensa que o povo vai gostar, aí... 
843 Ce: É a famosa câmera subjetiva. Você vê pelos seus próprios olhos, lá no canto da carteira, lá do 

canto da sala. É outra visão, o que tá do lado de lá é outra... 
 

Com base na discussão observada no recorte acima (31), parece-nos possível propor que a 

transposição de um enunciado para uma outra situação com o intuito de repensá-lo acaba por gerar 

uma outra enunciação completa que, embora relacionada com a anterior na cadeia da comunicação 

verbal, acrescenta novas perspectivas ao objeto da reflexão. No recorte acima é fundamentalmente o 

conflito entre as diferentes tomadas de posição de Ce e Fa no que se refere à reflexão sobre a prática 

que introduz novas perspectivas na (re) discussão. 

A interrogativa de P (837) mas você acha difícil observar a própria prática? é respondida por 

Fa (838) com uma declarativa negativa justificada pela sua percepção (Fa: 840 e 842) de que a 

reflexão constitui parte integrante da sua ação em sala de aula na medida em que o sucesso ou 

insucesso das atividades propostas é sempre avaliado. A declaração de Fa (840) Sempre eu faço isso 

e as exclamativas utilizadas para ilustrar esse fazer Meu Deus! Que coisa.... Ah que coisa horrível!, 

retratam que o seu processo reflexivo é orientado por avaliações constituídas com base 
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essencialmente na ideologia da cotidiano, na interpretação intuitiva do que deu certo ou errado na 

sala de aula. 

Ce (839) contesta a posição de Fa sublinhando a complexidade envolvida na reflexão, 

argumento sustentado com a idéia de oposição retratada no turno 841: mas a visão que você tem, 

nunca é uma visão externa. É uma visão interna. Em seguida Ce (843) introduz a metáfora da 

câmera subjetiva para ilustrar essa visão interna da própria prática: Você vê com seus próprios olhos, 

lá do canto da carteira, lá do canto da sala. A declaração você vê com seus próprios olhos reforça a 

avaliação realizada no recorte anterior sobre a importância do olhar do outro. Dessa forma, só a 

colaboração de um outro, capaz de introduzir uma visão externa ao fenômeno observado, garante de 

fato o engajamento no processo reflexivo. 

O questionamento de P na terceira sessão sobre as contribuições das relações estabelecidas entre 

teoria e prática para o processo reflexivo faz com que as interpretações sobre o papel da colaboração 

do outro sejam ampliadas, passando a incluir, além do outro par, o outro autor. 

 

Recorte 32 – SR 3 
 
624 P: Vocês acham que a... o fato de, é... ler um texto e tentar relacionar os conceito desse texto com a 

prática ajuda? 
625 Fa: Ah sim, ajuda. Mas a gente sempre faz isso. Toda vez que eu leio alguma coisa, eu me pergunto 

se... 
626  P: Você já faz isso mentalmente? 
627  Fa: Ah, mentalmente. Nossa, isso aqui tem a ver com a minha aula. Nossa, eu uso texto. Daí, às vezes 

você nem sabe das teorias, mas você aplica, né? 
628  P: Por que será que a gente aplica sem saber das teorias? 
629  Fa: Ah, porque eu acho que a gente tenta sempre simplificar, facilitar pro  aluno, né? E a gente 

busca ver o que que vai facilitar. Ah, não sei! Eu... às vezes eu leio e acho que tô usando. 
630  P: Acho que a gente faz intuitivamente, né? E qual que é a diferença... a gente faz muita coisa 

intuitivamente. Aconteceu isso comigo também quando eu comecei a ler várias coisas e pensar: isso eu 
faço ou isso eu não faço, né? Eu penso assim, mas eu não ajo assim. É... mas qual será a diferença 
então de fazer intuitivamente e fazer tendo consciência da teoria? Que diferença isso faz pra sua 
prática?  

631  Ce: Acho que quando você tem, assim, consciência da... da teoria, isso cria um pouco mais de 
possibilidades de você identificar onde tá errando e tá solucionando aquilo e tá acertando mais. É 
uma coisa mais pensada, digamos assim. Quando é só intuição, você... é meio achômetro às vezes. 

632  Fa: É mesmo.... 
633  Ce: Eu acho que vai ser melhor.  
634  P: É. 
635  Ce: (?) Uma teoria não deixa de ser a experiência de uma outra pessoa, não deixa de ser uma 

espécie de interação também. 
636  P: É. 
637  Ce: Então a… conhecer a teoria, sei lá, do Vygotsky, alguma coisa assim pode levar a pensar uma coisa 

que, talvez, você ia errar naquele momento e, talvez, até não, mas... uma coisa que talvez você não seria 
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melhor naquela turma e você só ia descobrir naquele momento e, com certeza, você já tem uma margem 
de erro lá por causa disso daí. 

638  Fa: Acho que o Ce tem razão. 
639 P: Então, provavelmente, conhecendo a teoria, a gente tem mais possibilidade, pelo que você falou, 

de refletir fazendo, né? De refletir sobre o que a gente tá fazendo. 
 
 

À semelhança do que observamos em discussões anteriores (recortes 29 e 31), as avaliações de 

Fa sobre o próprio processo reflexivo continuam sendo alimentadas pela percepção, baseada 

principalmente na intuição, das suas ações em sala de aula.  As declarativas (Fa: 625 e 627) toda vez 

que eu leio alguma coisa, eu me pergunto se... isso aqui tem a ver com a minha aula; eu uso texto e 

às vezes você nem sabe da teoria, mas você aplica parecem indicar que é a prática que informa a 

teoria, e não o inverso. Essa percepção é confirmada na sua réplica ao questionamento de P (628) 

sobre por que será que a gente aplica sem saber das teorias, na qual Fa (629) avalia que a aplicação 

intuitiva dos construtos teóricos deve-se ao propósito, igualmente intuitivo, de tentar sempre 

simplificar, facilitar pro aluno. Com base nas apreciações valorativas realizadas por Fa (625, 627 e 

629), parece-nos possível sugerir que a visão da teoria como prescrição de ações a serem 

implementadas na sala de aula é reforçada.  

Apesar de valorizar a contribuição de Fa para a discussão ao relatar que passou pelo mesmo 

processo, P (630) sinaliza claramente nas suas interrogativas subseqüentes – qual será a diferença 

então de fazer intuitivamente e fazer tendo consciência da teoria? e Que diferença isso faz para sua 

prática? – a sua posição ideológica de que a prática deve ser informada pelo conhecimento de fato 

da teoria e não pelo uso intuitivo da mesma. Essa posição ideológica é também enunciada por Ce 

(631), que associa a consciência da teoria à possibilidade de identificar onde tá errando e tá 

acertando mais.  

Ao declarar que uma teoria não deixa de ser a experiência de uma outra pessoa, não deixa de 

ser uma espécie de interação, Ce (635) acaba por expandir a visão do outro no seu processo 

reflexivo. Nesse sentido, tanto os pares quanto os diferentes autores tornam-se os outros 

colaboradores, interagindo no desencadeamento de um processo reflexivo. Essa posição é 

sustentada por Ce no turno 637, em que, mencionando a teoria vygotskiana como exemplo, a 

possibilidade de errar ou acertar é enfatizada. Enquanto Fa (639) expressa concordância com Ce, P 

(639) busca reconstruir a posição tomada pelo professor à luz dos sistemas ideológicos cristalizados 

que embasam a sua visão. Portanto, ao concluir que, conhecendo a teoria, a gente tem mais 

possibilidade, pelo que você falou, de refletir fazendo, P não está simplesmente revozeando as 
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avaliações de Ce, mas deslocando o foco do errar e acertar para a habilidade de refletir na ação por 

ela considerada crucial. 

As interações analisadas nessa seção revelam que, além do jogo, o próprio processo reflexivo 

integrou a pauta do diálogo entre a pesquisadora e os professores. Esse deslocamento da discussão 

sobre o jogo para a discussão sobre o processo reflexivo amplia o foco da reflexão para as práticas 

de Fa e Ce na sala de aula de LE na sua totalidade, incluindo aquelas em que o conhecimento é 

construído por meio de jogos. É possível sugerir que as apreciações valorativas realizadas por P, Fa 

e Ce sobre o próprio processo reflexivo e sobre o papel de ideologias cristalizadas diversas nesse 

processo são significativamente influenciadas pela(s) função(ões) institucional(ais) de cada um: a 

busca de prescrições pelo professor, a ênfase na importância da observação do outro pelo 

coordenador e a sistematização constante do pesquisador. Dada a natureza dinâmica do diálogo, as 

visões autorizadas por cada uma dessas funções podem se fundir, calar ou entrar em conflito na 

discussão, sendo ora mantidas pela palavra autoritária, ora reconstruídas na persuasão interior do 

discurso. 

 

3.4. Síntese dos resultados 

 

O quadro a seguir resume os principais resultados de análise discutidos nesta seção. 

 

O interjogo entre ideologias do cotidiano e ideologias historicamente cristalizadas 
Ideologias 

historicamente 
critalizadas 
(Conceitos 
científicos) 

Valorações apreciativas 
expressas/construídas/discutidas

Marcas lingüístico-discursivas 

Em relação ao jogo: P Fa e Ce 
•  formato 
•  jogo de linguagem  
•  jogos de papéis 
•  desenvolvimento do 
jogo 
•  jogo da criança e jogo 
do adulto 
 
 

•  a estrutura mais ou menos 
formatada do jogo é determinada pelo 
conhecimento lingüístico dos alunos 
e pelo objetivo do professor. 
•  o jogo se torna menos formatado à 
medida que o conhecimento do 
aprendiz aumenta. 
•  atividades de comunicação 
características da abordagem 
comunicativa são como jogos de 
papéis. 
•  jogos propostos para grupos mais 
avançados não devem ter as mesmas 

•  interrogativas e 
interrogativas 
modalizadas solicitando a 
tomada de posição de Ce 
e Fa (Por que...? Você 
acha...? Será que...?) 

+ persuasiva 
- autoritária 

•  declarativas e 
declarativas modalizadas 
para expressar 
diretamente sua posição 

+ autoritária 

•  declarativas e 
declarativas modalizadas 
•  interrogativas e 
interrogativas 
modalizadas 
•  qualificativos 
•  discurso citado: 
revozeamento de alguns 
termos teóricos 
•  dêixis de pessoa: eu, 
você, ele 
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regras rígidas de jogos mais 
formatados; devem deixar os alunos 
mais livres de forma a promover um 
maior engajamento discursivo na LE. 

- persuasiva 
•  qualificativos 
•  discurso citado: 
revozeamento da teoria 
 

ao processo de construção do conhecimento: 
•  ZPD: 

o desenvolvimento 
real e proximal 

o pares mais 
experientes 

o internalização 

•  o conhecimento é socioconstruído 
na interação com o(s) outro(s). 
•  nem tudo que é ensinado é de fato 
internalizado pelo aluno. 
•  o processo de construção e 
internalização do conhecimento é 
bastante complexo, não podendo ser 
concebido de forma linear. 
•  logo, a ZPD é melhor ilustrada pela 
metáfora do quebra-cabeça e do 
espiral do que por aquela da escada. 

ao processo reflexivo: 
•  papel da observação 
da própria ação 
•  da visão dos outros 
pares 
•  da consciência da 
teoria 
 

•  observar a própria ação e discuti-la 
com um outro par é fundamental para 
o desencadeamento de um processo 
de reflexão e transformação.  
•  o conhecimento da teoria permite: 

o aplicá-la em sala de aula (Fa); 
o ser possível identificar o erro e 

acertar mais (Ce); 
o de refletir na ação (P). 

•  enunciados mais 
monológicos devido ao 
revozeamento das 
ideologias cristalizadas 
•  dêixis de pessoa: 

o você, eu, ele 
o 1ª e 3ª pessoa 

inclusiva: nós, a 
gente 

 

Quadro 16 – Síntese dos resultados na seção 3 
 

Nos recortes analisados nesta seção, as apreciações valorativas passam a ser construídas e 

discutidas à luz dos sistemas ideológicos historicamente cristalizados presentes nos textos lidos. 

Logo, o caminho da intuição para a sistematização é o escolhido pela pesquisadora para propor uma 

reflexão teoricamente fundamentada das práticas de Fa e Ce. A relação estabelecida por P com o 

discurso citado (a palavra de outrem) faz com que o seu enunciado adquira um caráter mais 

monológico e autoritário nos momentos em que a teoria é revozeada.  O discurso citado presente no 

revozeamento dos construtos teóricos de outrem impõe ao diálogo uma relação mais disjunta com a 

situação material de produção, disjunção que pode ser ilustrada pela dêixis de pessoa utilizada pelos 

participantes. Embora os pronomes eu e você continuem a ser usados para assumir, sustentar e 

questionar posições, o emprego bem mais freqüente da 3ª pessoa por P, Fa e Ce e dos pronomes 

inclusivos nós e a gente por P retrata que a discussão está menos voltada para o relato e avaliação de 

experiências em sala de aula e mais focada na discussão teórica e na análise, também teórica, de 

situações de ensino-aprendizagem.  
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4. Resumo dos resultados 

 

Este último capítulo de análise teve como foco o processo reflexivo decorrente de quatros 

sessões reflexivas dialogadas entre a pesquisadora e os professores. A análise das interações entre P, 

Fa e Ce, com o intuito de responder à nossa quarta pergunta de pesquisa, buscou discutir como o 

diálogo entre os participantes promoveu a reflexão sobre a própria prática, especialmente no que diz 

respeito ao uso de jogos. 

Os resultados da análise revelam que: 

 

€1€ No que se refere ao número de turnos no diálogo, há um equilíbrio entre as 
participações de P e Fa, que são consideravelmente maiores que a de Ce. No entanto, 
comparando-se o número de turnos com a quantidade de palavras pertencente a cada 
participante, conclui-se que P, responsável por 45% do total de palavras proferidas, tem 
turnos mais longos que os professores. Essa maior extensão dos turnos de P deve-se 
fundamentalmente às relações estabelecidas com os sistemas ideológicos cristalizados que 
embasam sua prática como pesquisadora e formadora de professores. Buscando fazer com 
que Fa e Ce compreendam os conceitos em foco de forma a serem capazes de interpretar a 
própria prática à luz de construtos teóricos específicos, P, em diversos momentos do diálogo, 
revozeia a teoria em enunciados com caráter mais monológico. 
 
€2€ Apreciações valorativas calcadas essencialmente em ideologias constituídas ao longo da 
experiência cotidiana são realizadas quando Ce e Fa avaliam os jogos coletados, interpretam 
as avaliações realizadas pelos alunos nos questionários ou relatam outras experiências 
vivenciadas em relação ao uso de jogos. As apreciações realizadas por Ce e Fa nessas 
situações revelam algumas ideologias comuns constituídas por ambos ao longo de suas 
trajetórias em uma instituição de ensino de LE. As ideologias de que o jogo deve estar 
voltado para produção a oral, constitui essencialmente um instrumento de revisão e 
consolidação, deve promover a prática de funções específicas na LE e representa um 
instrumento significativo para prática recorrente do conhecimento sistêmico da língua 
ilustram a relação das concepções dos professores com identidades institucionalmente 
constituídas. No que se refere à participação da pesquisadora nessas situações julgadas sob o 
prisma da experiência cotidiana, observamos que as intervenções de P são influenciadas 
tanto pelo papel de coordenadora já desempenhado na instituição quanto pelo seu papel 
acadêmico de pesquisadora. 
  
€3€ Relações entre experiências cotidianas e sistemas ideológicos historicamente 
cristalizados são estabelecidas a partir da introdução no diálogo dos pressupostos teóricos 
discutidos nos textos sugeridos para leitura. Esses textos retratam a visão da pesquisadora 
sobre o jogo, o processo de construção do conhecimento e a linguagem, trazendo para o 
diálogo discussões sobre o formato dos jogos de linguagem, a criação de ZPDs e a questão 
da internalização do conhecimento. Dadas as concepções da pesquisadora referentes ao 
processo de formação e reflexão, o processo reflexivo desencadeado por meio das leituras e 
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observação da própria ação também se torna alvo de discussão no diálogo. Os construtos 
teóricos são introduzidos nas discussões por meio do revozeamento da palavra de outrem, 
fazendo com que o discurso citado seja incorporado ao diálogo para que concepções 
constituídas com base na experiência cotidiana sejam avaliadas a partir das ideologias 
cristalizadas defendidas nos textos. O caminho da intuição para sistematização é, em geral, o 
percorrido por P com o intuito de levar Fa e Ce a olhar, interpretar e avaliar o processo de 
construção do conhecimento em suas salas de aula a partir da relação teoria e prática. À 
semelhança do que sugerimos no item €2€, as inter-relações estabelecidas entre teoria e 
prática são igualmente influenciadas pelas trajetórias dos participantes em instituições 
específicas. Dessa forma, as ideologias do professor, do coordenador e do pesquisador, assim 
como a autoridade inerente a cada um desses papéis, ora se fundem, ora se embatem nas 
interpretações das relações teoria-prática. 
 
 €4€ O processo reflexivo é caracterizado pelo conflito entre a palavra autoritária e a palavra 
internamente persuasiva. Quando imbuído de autoridade, o diálogo adquire um caráter 
monológico, não permitindo que posições ideológicas expressas sejam repensadas, 
reconstruídas e de fato refletidas na discussão. Por outro lado, quando as discussões são 
orientadas por intervenções mais persuasivas, o objeto de reflexão dos participantes torna-se 
alvo de questionamentos, permitindo que, no diálogo e conflito entre as diferentes vozes, as 
posições tomadas sejam retomadas, reconstruídas e, conseqüentemente, refletidas. 
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REFLEXÕES FINAIS 
 
 

Nesta seção final, retomaremos alguns resultados de análise discutidos nos capítulos V, VI e VII 

para: 

 

• relacionar as perguntas realizadas com os resultados de análise discutidos; 

 

• problematizar as zonas de desenvolvimento potenciais criadas nos jogos analisados de 

forma a refletir sobre possibilidades de uso de jogos como instrumento propiciador de zonas 

mais revolucionárias (Newman e Holzman, 1993) no processo de ensino-aprendizagem de 

LE; 

 

• discutir como as concepções bakhtinianas de ideologias do cotidiano, ideologias 

historicamente cristalizadas, discurso autoritário e discurso internamente persuasivo podem 

contribuir para reflexão do pesquisador no que se refere  à sua participação no processo 

reflexivo de professores; 

 

• problematizar, a partir dessa discussão, o processo reflexivo decorrente do diálogo entre P, 

Fa e Ce; 

 

• avaliar as contribuições do trabalho e levantar questionamentos que possam vir a alimentar 

futuras pesquisas. 

 

Por meio da análise realizada, buscamos contemplar os dois objetivos centrais da pesquisa: 

compreender a construção do conhecimento da habilidade oral nos sete jogos que integram o corpus 

e discutir o processo reflexivo decorrente das quatro sessões reflexivas entre a pesquisadora e os 

dois professores-participantes.  

Ao indagarem sobre os jogos de linguagem observados no corpus, a construção de capacidades 

de linguagem mais complexas e a percepção dos alunos em relação aos jogos, as perguntas 1, 2 e 3 

procuraram dar conta do primeiro objetivo. A quarta pergunta, por sua vez, tendo no diálogo entre 



 246

professores e pesquisadora o seu foco de interesse, buscou contemplar o processo de formação 

reflexiva a que se propôs este trabalho. 

Com base no Resumo dos Resultados realizado ao final de cada capítulo de análise, buscaremos 

responder suscintamente as quatro questões para que sejamos capazes de estabelecer inter-relações 

entre os objetos estudados e partir para a problematização dos resultados encontrados. 

 

• Que jogos de linguagem podem ser observados nas interações analisadas? 

Os jogos de linguagem apontam para os aspectos tipológicos dominantes nos sete jogos que 

compõem o corpus. Foram identificados sete tipos de jogos de linguagem, sendo eles jogos de 

nomear, de relatar, de expor, de argumentar, de inferir, de descrever e de narrar. 

 

• Como esses jogos de linguagem levam à construção de capacidades de linguagem mais 

complexas nos três estágios da LE? 

As capacidades de linguagem representam as aptidões requeridas do aprendiz para negociar 

significados na LE nos diferentes jogos de linguagem. Observamos que, quanto menor o grau de 

formatação do jogo de linguagem, maior o nível de complexidade dos gêneros do discurso que 

circulam na interação. Como gêneros do discurso mais complexos exigem a mobilização de 

capacidades lingüístico-discursivas também mais complexas, os jogos de linguagem menos 

formatados propostos para o Básico 3 e Intermediário 4 propiciaram a construção de capacidades 

como exposição de saberes diversos, relato de experiências vividas, sustentação e refutação de 

tomadas de posição em contraste com a nomeação e descrição formatadas verificadas nos jogos 

de linguagem do Básico 1. 

 

• Como os aprendizes percebem a contribuição do jogo para o processo de ensino-aprendizagem? 

A natureza lúdica do jogo faz com que os alunos associem o processo de ensino-aprendizagem 

decorrente do jogo a sensações de prazer ou desprazer, dependentes do resultado favorável ou 

desfavorável da competição. Embora muitas vezes o conhecimento construído no jogo se 

encontre no nível de desenvolvimento proximal, os alunos vêem o jogo como instrumento para 

revisão e consolidação de conteúdos já trabalhados em sala de aula. Na percepção dos 

aprendizes, o jogo também representa um espaço para reflexão sobre o próprio processo de 

aprendizagem e para a socioconstrução do conhecimento. 
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• Como o diálogo com a pesquisadora leva os professores-participantes a refletirem sobre a 

própria prática no que se refere ao uso de jogos? 

O processo reflexivo decorrente do diálogo entre Fa, Ce e P é marcado pelo embate entre as 

ideologias constuituídas ao longo da experiência cotidiana de Fa e Ce e as ideologias 

cristalizadas presentes nos textos sugeridos para leitura e revozeadas pela pesquisadora nas suas 

tentativas de relacionar teoria e prática. Essa relação teoria e prática estabelecida por P ocorre 

ora por meio da palavra autoritária, ora por meio da palavra internamente persuasiva. Quando 

imbuído de autoridade, o diálogo adquire um caráter monológico, não permitindo a reconstrução 

das posições ideológicas expressas. Em contrapartida, ao criar espaços para discussões de 

natureza mais persuasiva, o objeto de reflexão dos participantes torna-se alvo de 

questionamentos, fazendo com que as posições ideológicas expressas sejam retomadas, 

reconstruídas e de fato refletidas. 

 

Por terem os sete jogos do corpus como contextos a partir dos quais os resultados de análise 

foram levantados, o processo de construção de conhecimento nos jogos, a percepção dos aprendizes 

e o processo reflexivo constituem aspectos interdependentes da pesquisa de modo que a 

compreensão de um dos objetos é determinante nas apreciações valorativas estabelecidas sobre o(s) 

outro(s). 

Retomadas as perguntas de pesquisa e as inter-relações entre os objetos investigados, passamos a 

seguir à problematização dos resultados no que se refere à construção do conhecimento da LE nos 

jogos e ao processo reflexivo desencadeado. 

A concepção de Newman e Holzman (1993) de regras e resultados e regras para resultados 

parece-nos relevante para refletirmos sobre as ZPDs criadas nos jogos analisados. Os jogos de 

linguagem observados nas interações integram as regras do jogo, sendo, portanto, imprescindível 

que o aprendiz utilize a LE para desempenhar papéis ou funções específicas de forma a garantir sua 

participação no jogo. Não obstante o fato de que capacidades de linguagem mais complexas foram 

constituídas nos jogos do Básico 3 e, especialmente, naqueles propostos para o Intermediário 4, as 

interações analisadas sugerem que os jogos de linguagem, e, conseqüentemente as capacidades de 

linguagem em construção, foram orientados pelo propósito de promover a prática mais ou menos 

recorrente de determinadas estruturas lingüísticas, fazendo com que as regras que determinam o 
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componente lingüístico do jogo (o jogo de linguagem) fossem elaboradas para se atingir resultados 

específicos. 

No Jogo da Memória e no Super Trunfo jogados no Básico 1, as regras que delimitaram o jogo 

de linguagem levaram  nomeação e descrição recorrente dos objetos lingüísticos em constituição`, e 

o caráter extremamente formatado dos jogos de nomear e descrever praticamente anularam 

quaisquer possibilidades de escolha do aluno. A pré-determinação dos exponentes no eixo 

sintagmático e do conteúdo lexical no eixo paradigmático torna esses tipos de jogos instrumentos de 

repetição comparáveis a atividades de repetição e substituição (substitution drills) utilizadas em 

alguns métodos de ensino de LE. Não é de surpreender, portanto, que os alunos tenham descrito 

esses dois jogos como práticas de memorização e treinamento, por eles avaliadas como 

fundamentais no processo de aprendizagem da LE.  

Embora características como a imaginação, as regras e a competição, capazes de fazer com que a 

motivação experenciada na vida cotidiana permaneça quando o jogo é transposto para a sala de aula, 

levem aprendizes e professores a perceberem a prática recorrente da LE no jogo como 

qualitativamente diferente daquela observada em atividades como substitution drills, vimos que os 

jogos de linguagem formatados do Básico 1 criaram zonas bastante limitadas para o 

desenvolvimento potencial dos aprendizes. Isso ocorreu na medida em que a pouca possibilidade de 

escolha imposta pela formatação fez com que as capacidades de nomear e descrever estivessem a 

serviço da competição, ou seja, a nomeação e descrição foram utilizadas quase que exclusivamente 

para se atingir o resultado de vencer a competição, e não para, além disso, estabelecer relações 

interpessoais entre os papéis ou personagens desempenhados pelos alunos que de fato permitissem 

uma maior negociação de significados na LE. 

Como sugerido por Fa durante discussão sobre os fatores determinantes do caráter mais ou 

menos formatado do jogo, o formato pode estar relacionado tanto ao nível de conhecimento do 

aluno quanto ao propósito do professor de utilizar o jogo para enfatizar determinado aspecto 

sistêmico ou estrutura lingüística. Foi provavelmente este segundo fator que fez com que certa 

formatação ainda fosse observada no Superlative Quiz (Básico 3) e no Jogo do Mico (Intermediário 

4), que pretendiam promover a prática recorrente do superlativo e dos exponentes it has been 

stated/proved/establihed para exposição de saberes e fatos na LE. 

Se, por um lado, as regras do jogo de linguagem continuaram sendo orientadas para atingir 

resultados lingüísticos bastante específicos, por outro, o nível de formatação observado nesses jogos 
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e, em conseqüência, as zonas de possibilidades criadas para o uso da LE foram de natureza distinta 

daquelas observadas nos dois jogos do Básico 1. Ao invés da simples nomeação e descrição das 

informações contidas nas cartas, a LE foi utilizada para expor saberes diversos (Superlative Quiz) e 

para expor fatos, tomar posições e argumentar sobre as posições tomadas (Jogo do Mico). Logo, 

apesar da recorrência de algumas estruturas lingüísticas, vimos que esses jogos, particularmente o 

Jogo do Mico, criaram zonas potenciais consideravelmente mais abrangentes para a construção e 

negociação de significados na LE do que aquelas observadas nos jogos do Básico 1. 

No entanto, foram os jogos cujo foco estava no desempenho de determinados papéis e não na 

prática recorrente de objetos lingüísticos específicos que parecem ter criado mais possibilidades para 

o desenvolvimento potencial de capacidades de linguagem diversas na LE. Além de a nomeação e 

descrição aparecerem mais integradas aos papéis e às situações desempenhadas (RPG e Jogo de 

Tabuleiro, Intermediário 4), os jogos de tabuleiro (Básico 3 e Intermediário 4) e o RPG 

(Intermediário 4) propiciaram a negociação de significados na interação para relatar experiências 

vividas, expor, sustentar e refutar opiniões, e para realizar inferências sobre pessoas, fatos e 

situações de forma a desvendar o enigma da narrativa (no caso do RPG). Por terem propiciado aos 

alunos mais possibilidade de escolha no que se refere tanto às estruturas no eixo sintagmático quanto 

ao conteúdo lexical no eixo paradigmático, esses jogos não formatados permitiram a expressão de 

apreciações valorativas mais variadas em relação à situação proposta e aos papéis desempenhados. 

Com base nos resultados de análise das interações decorrentes desses sete jogos, é possível 

sugerir que as ZPDs criadas variaram conforme o grau de formatação do jogo de linguagem. Assim, 

quanto menos formatado foi o jogo de linguagem, maiores foram as possibilidades de enjamento 

discursivo, de negociação de significados e, portanto, de desenvolvimento de capacidades de 

linguagem mais variadas e complexas na LE. A partir desse postulado, a questão que, a nosso ver, se 

coloca como central é como utilizar jogos na sala de aula de LE como instrumentos para criação de 

ZPDs mais revolucionárias, jogos de regras-e-resultados ao invés de jogos de regras para 

resultados (Newman e Holzman, 1993). 

Mesmo os jogos menos formatados que integraram o nosso corpus foram propostos de forma a 

promover a prática de funções de linguagem específicas e o emprego de certas estruturas lingüísticas 

(exponentes) para o desempenho dessas funções, fazendo com que os papéis desempenhados e as 

capacidades de linguagem trabalhadas fossem determinadas pelas funções (regras para resultados) 

ao invés de propiciar oportunidades para que funções de linguagem diversas fossem expressas e 
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construídas de acordo com o papel social a ser desempenhado e com as capacidades de ação, 

discursivas e lingüístico-discursivas requeridas para tal desempenho (regras-e-resultados). 

A discussão sobre o jogo e sobre o processo de construção do conhecimento nele desencadeado 

reforça a nossa concepção de que o jogo se constitui uma atividade já cristalizada na vida cotidiana 

que, ao ser transposta para a sala de aula como instrumento didático, permite que gêneros do 

discurso variados circulem no seu interior e se transformem, no jogo de linguagem, em objetos para 

constituição da LE. Assumindo, portanto, a posição de jogo como atividade socialmente constituída 

em que gêneros do discurso diversos podem circular e se tornar objetos para a construção do 

conhecimento, parece-nos possível pensarmos em jogos de linguagem na sala de aula de LE como 

contextos para construção de gêneros específicos em que capacidades de ação, discursivas e 

lingüístico-discursivas são mobilizadas para a criação de regras-e-resultados. 

A concepção de gênero como mega-instrumento de ensino-aprendizagem proposta por Dolz e 

Schneuwly (1996) parece-nos um caminho possível para se pensar em jogos de papéis orientados 

por regras-e-resultados e propiciadores de zonas mais revolucionárias para o desenvolvimento 

potencial da habilidade oral na LE. Nessa concepção, o gênero, ao invés de decorrência da interação, 

tornar-se-ia o foco do processo de construção de conhecimento, e o jogo de linguagem passaria a ser 

orientado para a constituição das capacidades de linguagem (de ação, discursivas e lingüístico-

discursivas) necessárias ao engajamento discursivo e à negociação de significados no escopo do 

gênero enfocado e da esfera social nele representada. 

Esse deslocamento da função e dos exponentes para o gênero permitiria, a nosso ver, que 

capacidades de linguagem diversas (nomeação, descrição, prescrição, relato, inferência, 

argumentação, entre outras) fossem selecionadas para o ensino da habilidade oral e retomadas nos 

diferentes estágios (Básico, Intermediário, Avançado, etc.) a partir de gêneros cada vez mais 

complexos. Isso possibilitaria que a construção do conhecimento ocorresse de fato num processo em 

espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova revolução. A capacidade de argumentar, por 

exemplo, poderia ser trabalhada de forma menos elaborada em jogos que envolvessem pesquisa de 

opinião no Básico e de forma bem mais complexa em jogos de linguagem que pretendessem levar à 

constituição do gênero debate regrado no Intermediário ou Avançado. 

Dado o fato de que, diferentemente das situações de ensino-aprendizagem de LM contempladas 

por Dolz e Schneuwly (1996), os aprendizes que se encontram nos estágios iniciais de aprendizagem 

da LE ainda não têm o objeto lingüístico (a própria LE) constituído, uma proposta de progressão de 
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gêneros para o desenvolvimento da habilidade oral de LE precisa considerar a constituição de 

capacidades de linguagem bem primárias, tais como a nomeação de informações variadas, pequenas 

descrições e relatos, entre outras. 

Acreditamos, portanto, que, à semelhança do que ocorre no processo de constituição de LM 

(Bruner, 1975; Lier, 1975; Rojo, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b), muitos dos gêneros constituídos nos 

jogos de linguagem iniciais do processo de aprendizagem de LE terão a estrutura mais formatada. A 

esse respeito, o diferencial fundamental de jogos voltados para a constituição de gêneros e não de 

exponentes lingüísticos estaria no fato de que por ser característica inerente ao gênero, o caráter 

formatado do jogo de linguagem não o distanciaria das esferas de circulação cotidiana em que a 

linguagem é utilizada. Só para citar alguns exemplos, a repetição da mesma pergunta em pesquisas 

de opinião sobre determinado produto ou hábitos das pessoas e a recorrência de certos itens lexicais: 

numeral, ingredientes e verbos de ação, na prescrição de ações em receitas dadas em programas de 

televisão não causariam nenhuma estranheza. À medida que o aprendiz passasse a ter maior domínio 

sobre o objeto lingüístico, as capacidades de linguagem seriam retomadas em gêneros cada vez 

menos formatados, e o aprendiz passaria a se engajar discursivamente em jogos de linguagem mais 

complexos. Nesses jogos de linguagem mais complexos, parece-nos fundamental que o gênero em 

constituição possibilite a instauração de conflitos na interação, para que posições sejam tomadas, 

retomadas, sustentadas, refutadas, enfim, de fato negociadas em esferas cada vez menos privadas e 

mais públicas, nas quais os gêneros mais dialogais dão lugar aos mais monologais.  

A proposta brevemente delineada acima é fruto da minha reflexão crítica sobre os resultados de 

análise das interações nos jogos, das avaliações realizadas pelos alunos nos questionários e do 

processo reflexivo decorrente das sessões reflexivas. O pensar em mudanças para as práticas 

analisadas requereu o engajamento em um processo reflexivo em relação à própria pesquisa no qual 

os resultados obtidos foram confrontados com as minhas concepções sobre os processos de ensino-

aprendizagem e de formação de educadores, o fazer pesquisa e a linguagem. Além de confrontar as 

práticas observadas com os sistemas ideológicos cristalizados que vêm sendo constituídos ao longo 

da minha trajetória como pesquisadora, a problematização dos dados resultantes desta pesquisa e 

daquela por mim desenvolvida no mestrado em discussões com outros pares foi igualmente 

importante para que viesse a refletir sobre outras possibilidades de utilização de jogos como 

instrumentos de ensino-aprendizagem na sala de aula de LE. 
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Levando-se em conta que o problematizar e o confrontar representam processos centrais para o 

re-construir, passo a seguir à problematização do processo reflexivo decorrente do meu diálogo com 

os professores de forma a, na confrontação da minha intervenção nesse processo com os sistemas 

ideológicos que o embasam, refletir sobre possíveis caminhos para o desencadeamento da reflexão 

crítica. 

A análise do processo reflexivo desencadeado no meu diálogo com os professores teve como 

fundamentos centrais os conceitos de dialogia, apreciação valorativa, ideologias do cotidiano e 

sistemas ideológicos historicamente cristalizados, discurso autoritário e discurso internamente 

persuasivo. Essas concepções postuladas pelo círculo de Bakhtin tanto orientaram as interpretações 

realizadas na análise quanto forneceram subsídios para refletir sobre a minha intervenção sob uma 

perspectiva mais crítica. 

O diálogo com Fa e Ce foi certamente marcado pelo embate entre as ideologias do cotidiano, 

não sistemáticas e calcadas na intuição, que orientam a prática dos professores e as ideologias 

historicamente cristalizadas que fundamentam a minha visão sobre jogos, o processo de ensino-

aprendizagem, a linguagem, o papel da reflexão, entre outras. Levar os professores a interpretarem a 

própria prática a partir desses sistemas ideológicos cristalizados representou uma preocupação 

constante na minha intervenção, que buscou percorrer o caminho da intuição para sistematização, 

dos conceitos cotidianos para os científicos.   

Como as ideologias, cotidianas e historicamente cristalizadas, são constituídas ao longo da nossa 

participação em comunidades de prática variadas, o diálogo com os professores é igualmente 

influenciado pelas trajetórias institucionais dos participantes em seus papéis de coordenador, 

pesquisador, professor e aluno. Algumas vezes, imbuída da autoridade peculiar ao coordenador e 

pesquisador, a minha intervenção foi marcada pela palavra autoritária, não permitindo que posições 

ideológicas expressas fossem retomadas, repensadas e reconstruídas no diálogo. Nessas ocasiões, o 

prescrever da coordenadora ou os sistemas ideológicos que embasam a prática da pesquisadora, 

revozeados em declarativas modalizadas e no discurso citado, adquiriram status de verdade absoluta, 

não permitindo que novas apreciações valorativas fossem realizadas e gerando apenas concordância 

dos professores. 

Houve momentos, todavia, em que o discurso internamente persuasivo conquistou espaço em 

meio à autoridade, e a minha intervenção, marcada por mais interrogativas e menos declarativas, 

levou ao questionamento das posições ideológicas expressas. Essa intervenção mais persuasiva criou 
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espaços para que relações entre teoria e prática fossem estabelecidas, permitindo que as práticas 

observadas fossem interpretadas, avaliadas, criticadas, e propostas de reconstrução fossem 

formuladas à luz das interpretações dos participantes em relação aos conceitos científicos discutidos 

nos textos propostos para leitura. 

Dada a preocupação central de discutir e interpretar o processo de construção de conhecimento 

nos jogos à luz de sistemas ideológicos historicamente cristalizados, o processo reflexivo no meu 

diálogo com os professores voltou-se principalmente para a avaliação e análise das atividades e para 

a construção de um referencial teórico. Discussões mais críticas sobre a natureza dos jogos 

realizados, a relação destes com ideologias e identidades institucionalmente constituídas, os valores 

éticos e morais que interferiram na preparação e aplicação dos jogos, as prováveis conseqüências 

das atividades para o desenvolvimento dos alunos, entre outras, não entraram na pauta da discussão 

das sessões reflexivas. 

Dada a preocupação central da pesquisadora em estabelecer relações entre teoria e prática, 

questionando as ações dos professores pelo viés de ideologias historicamente cristalizadas, a 

discussão se concentrou na análise do processo de construção do conhecimento nos jogos em uma 

perspectiva sócio-histórica, não transcendendo os limites do fazer pedagógico e não permitindo, 

conseqüentemente, o confrontamento das ações com as ideologias que embasam a prática dos 

participantes. Sem que o confrontar de ações, ideologias e valores tivesse espaço nas sessões 

reflexivas, o embate entre ideologias do cotidiano e historicamente cristalizadas não cedeu lugar ao 

discurso crítico da transformação. 

Embora, quando de caráter mais persuasivo, a intervenção tenha propiciado oportunidades para 

que os jogos fossem criticados e repensados, as propostas de reconstrução da prática ocorreram 

apenas no nível discursivo, não sendo transpostas para o nível da ação. Para que mudanças na 

prática dos professores em relação ao uso de jogos fossem de fato observadas, seria necessário um 

processo de formação bem mais extenso em que as críticas realizadas e as concepções teóricas 

discutidas dessem lugar a propostas concretas que fossem de fato implementadas em sala de aula, 

observadas e trazidas novamente para discussão de forma a serem avaliadas e comparadas com as 

práticas anteriores. 

Somente um processo de formação continuada permitiria, a meu ver, a reculturação dos 

participantes envolvidos (Fullan, 1996), ou seja, o desenvolvimento de novos valores, crenças e 

normas em relação ao uso de jogos como instrumentos de ensino-aprendizagem de LE. No entanto, 
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além de buscar a reculturação dos participantes, seria fundamental que o processo reflexivo 

promovesse a reestruturação dos papéis e estruturas vigentes para que as transformações observadas 

no nível discursivo fossem de fato transpostas para a sala de aula. 

O fato de os jogos analisados estarem voltados para a prática mais ou menos recorrente de 

determinadas funções ou exponentes reflete a forma como o processo de ensino-aprendizagem da 

LE, em especial no que se refere à habilidade oral, está estruturado na Instituição onde os dados 

foram coletados. Portanto, a elaboração dos jogos, o processo de construção de conhecimento neles 

observado e as discussões nas sessões reflexivas revelam que a percepção dos participantes é 

orientada por concepções institucionalmente delimitadas e autorizadas. Subjugado pela autoridade 

do método institucionalmente adotado, o jogo está praticamente a serviço do conhecimento 

construído no material didático, podendo ser utilizado para introduzir as funções ou exponentes a 

serem trabalhados ou, como ocorre na maioria das vezes, com intuito de promover a consolidação e 

revisão de objetos lingüísticos já introduzidos no livro. 

Nesse sentido, uma mudança do status do jogo na sala de aula de LE que levasse à discussão, 

elaboração e implementação de uma seqüência de jogos de linguagem baseada em gêneros orais e 

não em funções ou exponentes, envolveria, além de um processo teoricamente fundamentado de 

reculturação dos participantes, o questionamento e a reestruturação de papéis e práticas 

institucionalmente aprovadas e constituídas. 

A presente pesquisa pretendeu aprofundar a compreensão sobre o uso de jogos em um contexto 

específico de ensino-aprendizagem de LE, buscando, além de discutir o processo de construção do 

conhecimento nos jogos, desencadear a reflexão dos participantes sobre a própria prática. Acredito 

que a discussão realizada contribui para a reflexão sobre o papel do jogo e da intervenção do 

pesquisador externo no desencadeamento de um processo reflexivo em outros contextos de ensino-

aprendizagem.  

No que se refere ao jogo, as concepções de jogo de linguagem e capacidades de linguagem 

somadas às noções de gêneros discursivos e progressão em espiral podem ser aplicadas em outros 

contextos tanto para compreender o processo de construção de conhecimento quanto para 

elaboração, discussão e implementação de propostas de jogos. A concepção, em especial, de jogo 

como atividade transposta de esferas cotidianas para escolares onde gêneros descritivos, 

argumentativos, narrativos, entre outros, de natureza mais ou menos formatada são constituídos 
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pode contribuir para a reflexão sobre o papel do jogo no processo de construção do conhecimento e 

levar à transformações no uso de jogos como instrumento de constituição de uma LE. 

Em relação ao processo reflexivo, por fim, parece-me que os construtos da teoria da enunciação 

bakhtiniana utilizados em diálogo com concepções relacionadas à constituição de identidades e à 

reflexão crítica representam não apenas um caminho de análise possível, mas referenciais 

importantes para a busca de uma intervenção mais persuasiva, crítica e, conseqüentemente, mais 

revolucionária no processo de formação. 

Combinadas a categorias já consagradas na análise do processo reflexivo, como o descrever, 

informar, confrontar e reconstruir de Smyth (1992), as concepções bakhtinianas de apreciação 

valorativa, ideologias do cotidiano, ideologias historicamente cristalizadas, discurso autoritário e 

discurso internamente persuasivo elucidam a natureza do processo reflexivo, apontando como a 

relação entre teoria e prática (ideologias do cotidiano e historicamente cristalizadas) perpassam a 

discussão com o pesquisador nas quatro ações da formação reflexiva sugeridas por Smyth (1992).  

Pensar no descrever, informar, confrontar e reconstruir em termos das apreciações valorativas e 

ideologias expressas em cada uma dessas ações da reflexão pode, portanto, contribuir para a 

conscientização crítica de educadores e formadores no processo reflexivo, fazendo com que ambos 

se engajem na negociação e busca de transformações.  

Nesse sentido, o uso dessas concepções do círculo de Bakhtin na análise do processo reflexivo 

desencadeado no diálogo entre P, Fa e Ce atribui a esta pesquisa um aspecto inovador que pode 

contribuir significativamente para a análise do processo reflexivo em outros contextos de formação 

de educadores. 

Como todo enunciado completo tem um começo e um fim determinado, encerro aqui a discussão 

da presente pesquisa, esperando que as reflexões realizadas tornem-se alvo de questionamentos, 

reconstrução e negociação de novos significados em outros estudos sobre o processo de ensino-

aprendizagem de LE e formação de educadores. 
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Anexo 1 – Jogo da Memória (Básico 1/Ce) 
 
 

 

Alanis Smith 
Flight Attendant 

 
17, Green St.  

5557932 

 

Elton Miracle 
Mechanic 

 
29, Borough Alley 

5559139 

 

Melissa Melborne 
Medical Doctor 

 
77, Elton St. 

5550010 

 

Donna Manson 
Teacher 

 
501, Diagon Alley 

5555577 

 

Taylor Gayson 
Student 
 

40, Tyson Road 
5552961 

 

Hugh Trident 
Businessman 

 
670, Elm St 
55590345 
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Jean Paul Auger 
Cook 

 
515, Liberty St. 

5550702 

 

Stephen Rice 
Firefighter 

 
45, Ruge Boulevard 

5558028 

 

Dennis Tyler 
Coach 

 
530, Glenn Road 

5553009 

 

John Good 
Soccer Player 

 
677, Ultra Road 

5553209 

 

Jessica Crosby 
Nurse 

 
123, England Alley 

5551203 

 

Jean Pierre Menu 
Painter 

 
3, Manson St. 

5556575 

 

Ian Tigre 
Sales Director 

 
78, Year St. 

5553412 
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Livia Stress 
Writer 

 
89, Gift Boulevard 

5553321 

 

William Will 
Police Officer 

 
100, Folk St. 

5550936 

 

Mel Clicks 
Photographer 

 
60, 4th Avenue 

5552190 

 

Lois Lane 
Reporter 

 
430, Clark St. 

5550912 

 

John John J. Jonhson 
Server 

 
56, Green St. 

5550976 
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Anexo 2 – Super Trunfo  (Básico 1/Ce) 
 

 

 
name: Donna Parkson – (7) 

occupation: flight attendant – (4) 
phone: 590-9834 – (3) 

address: 23, Sugar Park – (6) 
nationality: American – (5) 

characteristic: adventurous – (8) 
routine: serves food and drinks to passengers – (4) 

 

 

 
name: Sarah Fawcett – (8) 

occupation: writer – (8) 
phone: 893-0066 – (2) 

address: 70, Road Street – (4) 
nationality: British – (3) 

characteristic: patient – (5) 
routine: writes 8 hours a day – (3) 

 
 

 
name: Jimmy Tornado – (5) 

occupation: lawyer – (5) 
phone: 892-0066 – (1) 

address: 1895,Mackenzie Road  – (7) 
nationality: Mexican – (4) 

characteristic: good-humored – (7) 
routine: works with a judge – (5) 

 

 
name: Johny Strawsky – (3) 
occupation: mechanic – (3) 

phone: 440-0982 – (6) 
address: 198, Turner Street – (2) 

nationality: German – (4) 
characteristic: ambitious – (1) 

routine: works in a garage – (3) 
 

 

 
name: Hedwig Mitchel – (9) 

occupation: singer – (8) 
phone: 544-0238 – (7) 

address: 89, Rock Street – (6) 
nationality: Swiss – (5) 

characteristic: hardworking – (4) 
routine: sings in concerts – (6) 

 

 

 
name: Green Rice – (8) 
occupation: model – (8) 
phone: 760-4409 – (5) 

address: 549, DeeJay Lane – (4) 
nationality: French – (7) 

characteristic: romantic – (6) 
routine: poses to pictures – (8) 

 

 
name: Gloria Pierre – (9) 

occupation: journalist – (9) 
phone: 555-5555– (9) 

address: 77, Hollywood Boulevard – (9) 
nationality: Brazilian – (9) 

characteristic: determined – (9) 
routine: interviews actors and actresses – (9) 

 

 
name: Michael Dog – (3) 

occupation: business person – (6) 
phone: 786-2371– (1) 

address: 95, Green Street – (5) 
nationality: Russian – (7) 

characteristic: original – (9) 
routine: works on the computer– (3) 
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name: Bruna Lombo – (2) 
occupation: doctor – (7) 
phone: 893-0066 – (2) 

address: 45, Ink Highway– (6) 
nationality: Egyptian – (7) 

characteristic: friendly – (8) 
routine: helps ill people – (8) 

 

 
name: Teresa White – (5) 
occupation: engineer – (2) 

phone: 880-5412– (5) 
address: 40, Jane Street– (5) 
nationality: Canadian – (6) 

characteristic: aggressive – (3) 
routine: works with an architect – (8) 

 
 

 
name: Robert Robert – (4) 

occupation: photographer – (5) 
phone: 904-1192 – (1) 

address: 1234, Oak Lane – (5) 
nationality: Cuban – (7) 

characteristic: imaginative – (6) 
routine: takes pictures from famous people– (7) 

 

 

 
name: James Smith – (7) 
occupation: cook – (7) 
phone: 432-6875– (3) 

address: 654, High Street – (6) 
nationality: Argentinean – (9) 
characteristic: sarcastic – (4) 

routine: cooks French food– (3) 
 

 

 
name: Patricia Bright – (7) 

occupation: vet – (5) 
phone: 432-9785 – (3) 

address: 563, Indie Road– (7) 
nationality: Indian – (3) 

characteristic: emotional – (3) 
routine: takes care of animals – (2) 

 

 

 
name: Ron Tight – (4) 
occupation: coach – (8) 
phone: 453-7823– (5) 

address: 61, Kane Street– (2) 
nationality: Korean – (7) 

characteristic: irresponsible – (2) 
routine: trains basketball players– (6) 

 

 
name: Jane Flower – (7) 

occupation: architect – (6) 
phone: 721-7902 – (9) 

address: 88, Scorpio Road– (4) 
nationality: Greek – (3) 

characteristic: generous – (8) 
routine: plans buildings all day long– (1) 

 

 

 
name: Jonathan Lane– (9) 

occupation: nurse – (8) 
phone: 442-1865– (3) 

address: 23, Grey Boulevard– (5) 
nationality: Portuguese – (3) 
characteristic: creative – (7) 

routine: helps doctors in a hospital– (3) 
 

 

 
name: Steven McMickey – (3) 

occupation: teacher – (9) 
phone: 923-1945 – (2) 

address: 334, Jon Street– (3) 
nationality: Swedish – (4) 

characteristic: intelligent – (7) 
routine: teaches in a language school– (9) 

 

 
name: Roberta Fawcett– (7) 

occupation: player – (8) 
phone: 342-9832– (3) 

address: 324, Teen Road – (5) 
nationality: Japanese – (3) 

characteristic: perfectionist – (5) 
routine: plays volleyball – (3) 
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name: Tina Teen – (6) 

occupation: sales director – (8) 
phone: 489-5812– (6) 

address: Bob Street – (5) 
nationality: Spanish – (4) 

characteristic: responsible – (8) 
routine: works in a big company – (3) 

 

 
name: Brena Tuner – (7) 

occupation: shop assistent – (3) 
phone: 623-9867– (5) 

address: 65, Urgula Boulevard– (1) 
nationality: Australian – (4) 

characteristic: independent – (6) 
routine: sells clothes in a shop– (3) 

 

 
Anexo 3 – Jogo de Tabuleiro (Básico 3/Fa) 
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Anexo 4 – Superlative Quiz (Básico 3/Fa) 
 

 
Frightening experience you’ve ever had 

 
Ask for further details 

 

 
Exciting vacation 

 
Ask for further details 

 
Spectacular place you’ve visited 

 
Ask for further details 

 
Interesting movie you’ve watched 

 
Ask for further details 

 
 

Cool place you’ve been to 
 

Ask for further details 
 

 
Bad Brazilian actor 

 
Agree, disagree or partially agree with the other group 

 
Embarrassing situation you’ve been 

through 
 

Ask for further details 

 
Hard test you’ve done 

 
 

Ask for further details 
 

Boring person you know 
 

Ask for further details 
 

 
Good show you’ve been to 

 
Ask for further details 

 
 

Spoken language in the world 
 

Chinese. It’s spoken by more than 1 billion people, but it’s 
not an international language like English. 

 
Long river in the world. 

 
The Nile River. It is 6400km long while the Amazon River is 

6280km long. 

 
High mountain in the world 

 
Everest, in the Himalayas. It has 8848m. 

 

 
Rich man in the world. 

 
Bill Gates, Microsoft chairman and the owner a 

$52.8bi fortune. 

 
High peak in Brazil. 

 
 

Pico da Neblina, with 3014m. 

 
Fast animal in the world 

 
The cheetah is the fastest land animal. An adult 

cheetah can accelerate to 60 mile per hour. 

 
Powerful computers in the world.  

(Where are they?) 
 

In NASA and Hollywood. 

 
Big thematic park in the world. 

 
 

Walt Disney World in Florida. 

 
Famous soft drink in the world. 

 
Coke. It’s consumed in more than 200 countries. 

 
Big health danger in the USA. 

 
Cigarette. 12.000 people die of tobacco related 

diseases every day in the USA. 
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Anexo 5 – Jogo do Mico (Intermediário 4/Ce) 
 

 
Most politicians in Brazil are dishonest and 

are always involved with bribery 
 
 

 
El Niño will come back this year and will 
probably bring the dry weather back to the 

Northeast of Brazil. 

 
Dengue has become a very serious problem 

in our region nowadays. 
 
 

 
The United States of America has started a 
new geopolitics after the terrorist attack on 

last September 7th. 

 
Nearly 25 million people are starving in 

Brazil. 
 
 

 
Most people in Brazil are not interested in 

reading books. 

 
The Brazilian government doesn’t have 

much interest in promote the scientific study 
in our country. 

 

 
The formula of magazines like ‘Caras’ or 

‘Contigo’ is made of death, sickness, divorce 
or crime. 

 
Brazil has one the strongest laws to protect 

the consumers. 
 

 

 
In Brazil, the wife can prosecute her husband 

to have the gifts he gave to a lover. 

 
 
Anexo 6 – Role Playing Game  (Intermediário 4/Ce) 
 
 The characters 
 

The Spy 
 
Name: ______________________ 
Physical Description: __________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Total Experience Points (ExP): _____ 
ExP1 – Social Ability: ___________ 
ExP2 – Deduction: ______________ 
ExP3 – Intelligence: _____________ 

 

The Police Officer 
 

Name:______________________ 
Physical Description: __________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Total Experience Points (ExP): _____ 
ExP1 – Social Ability: ___________ 
ExP2 – Deduction: ______________ 
ExP3 – Intelligence: _____________ 
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The Detective 
 

Name: ______________________ 
Physical Description: __________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Total Experience Points (ExP): _____ 
ExP1 – Social Ability: ___________ 
ExP2 – Deduction: ______________ 
ExP3 – Intelligence: _____________ 

The Lieutenant 
 

Name: ______________________ 
Physical Description: __________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Total Experience Points (ExP): _____ 
ExP1 – Social Ability: ___________ 
ExP2 – Deduction: ______________ 
ExP3 – Intelligence: _____________ 

 
Special Agent 

 
Name: ______________________ 
Physical Description: __________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Total Experience Points (ExP): _____ 
ExP1 – Social Ability: ___________ 
ExP2 – Deduction: ______________ 
ExP3 – Intelligence: _____________ 

 

Reporter 
 

Name: ______________________ 
Physical Description: __________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Total Experience Points (ExP): _____ 
ExP1 – Social Ability: ___________ 
ExP2 – Deduction: ______________ 
ExP3 – Intelligence: _____________ 

 
 The game 
 
 It is a Sunday morning. The telephone rings at the lieutenant. At the same time, other 
telephones are ringing: the reporter’s, the special agent’s, the detective’s, the spy’s, the police 
officer’s. The people who call them say: There is a problem. The famous collection Ruby Sweets was 
stolen from the city museum. People don’t care about the matter because there is a perfect copy in the 
museum. What do you tell me? 
 
Task 1: Speculate about the past or Express conditions 
(expected answer: If I had known all this before, I would surely have done something about it; or 
Unless we give it some serious consideration, we won’t have the collection back). 
If student use the correct exponent, he gets 3 points to add to his Social Ability. Context: 2 points. 
 
The conversation continues: Sure! I know you are a great professional, that is why I called you. 
 
Task 2: Recall a topic 
(expected answer: We were talking about... or Now, back to our matter/subject/issue...) 
Correct exponent: 3 points to Social Ability. Context: 2 points. 
 
The conversation: Yes! I need to investigate it and find the real collection. 
 
Task 3: Request information 
(expected: I don’t want to press you, but would you mind telling...) 
Correct exponent: 3 points to Social Ability. Context: 2 points. 
 
The conversation: The collection Ruby Sweets is compounded by eleven pure ruby stones in the shape of 
sweets and candies. It is important to the city History, that is why you have to find it before people can prove 
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that the collection you find in the museum is fake. You must be fast, because there are other people in this 
search, all of them wants the credit for it. 
 
 Now you are alone. You think a little bit about the problem. You know that the director of the 
museum (Jonathan Gainer) knows something about it. Another person is the curator of the museum 
(Steve Stevens). They are suspects. 
 
Task 4: Make an inference about one of them. 
(expected: He must have stolen the collection) 
Correct exponent: 3 points to Deduction. Context: 2 points. 
 
 You will talk to the person you have chosen. You get into his house and he answers the door. 
Here’s what he tells you: 
Jonathan: How can I help you? 
or 
Steve: Is there anything I could do for you? 
 
Task 5: Express needs without showing you think he is a suspect. 
(expected: I’ve got to (gotta) ...) 
Correct: 3 points to Intelligence; Context: 2 points. 
 
Jonathan: I am sorry, what are you talking about? 
Task 6-a: Provide additional information about the collection. 
(expected: use of which) 
Correct: 3 points to Intelligence; Context: 2 points. 
 
Steve: Well, I know all the collection of the museum. 
Task 6-b: Confirm Steve’s occupation. 
(expected: you are the curator of the museum, aren’t you?) 
Correct: 3 points to Intelligence; Context: 2 points. 
 
Jonathan: Of course! I’m sorry, I was sleeping, so I’m a little bit slow today. 
Task 7-a: Suggest him to tell you all what he knows about the collection. 
Correct: 3 points to Social Ability. Context: 2 points. 
 
Steve: Yes, I am the curator. What would you like to know about the collection? 
Task 7-b: Request information about the collection. Ask whether it’s fake or not. 
Correct: 3 points to Social Ability. Context: 2 points. 
 
Jonathan: I’ll tell you everything I know right here. The collection is one of the most famous articles in the city 
museum. That’s why millions and millions of people visit it every year. Imagine if something happens to it! Oh, 
I just can’t do it. 
Task 8-a: Make an inference about what he says. 
(expected: What you are saying is that...) 
Correct: 3 points to Deduction. Context (inference about something has happened to the collection): 
2 points. 
 
Steve: A fake collection?! Where did you get this idea from? Of course it is the original collection we have 
there in the museum. 
Task 8-b: Question what he says about the collection. 
(expected: On what basis can you say...?) 
Correct: 3 points Intelligence; Context: 2 points. 
 
Jonathan: I am not saying something happened to it. The collection in the museum is the original one, it is 
not false. 
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Task 9-a: You have just found that the director is guilty. Tell him about your obligation: f you are the 
reporter say you are supposed to call the police, if you are the other ones tell that you are supposed 
to arrest him. 
(expected: I am supposed to...) 
Correct: 3 points Social Ability; Context: 2 points. 
 
Steve: Well, I think so. That’s the director who always checks the collection. He never lets me do it by myself. 
He loves that collection, you know. 
Task 9-b: Make an inference about the director having stolen the collection and replaced it by a copy. 
(expected: What you are saying is that...) 
Correct: 3 points Deduction; Context: 2 points. 
 
 The police has arrested the person who stole the collection. They found proves and the true 
collection at the director’s house. The person responsible for sending the director to jail got a special 
prize from the city: $10,000. Now check you total ExP and see if you are this person. 
 
 
Anexo 7 – Jogo de tabuleiro (Intermediário 4/Ce) 
 
 The board 
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 The role plays 
 
 
A: You went to __________ on your last vacation. 
Unfortunately, many things went wrong. Tell a 
classmate what you regret about it and make plans for 
your next vacation. 
 
B: While A is telling you about his/her vacation, ask for 
more details and discuss what A could have done. 
 

 
A: You’re interviewing B, a famous _____________. 
Ask him/her a few questions to find out more details 
about his/her life. 
 
B: You’re a famous _________. Answer A’s 
questions. 

A: You deeply admire _________. You’re interested in 
joining his/her fan-club. B is the leader of this fan-club. 
Ask him/her how to join, how to exchange information 
with other members, what sort of material they have 
about that actor/actress, for more information about 
this actor/actress. 
 
B: You are the leader of a fan-club A wants to join. 
Answer his/her questions. 

 
A: While reading a magazine the other day, you came 
across some interesting facts. Tell B about them: 

• Most families find two incomes a necessity 
• Houses are bigger and better equipped. 
 

B: Comment on what A tells you. 

 
A: Your boy/girlfriend surprised you with a puppy on 
your birthday. As you live in a fairly small apartment, 
your parents won’t hear of a pet. Share your problem 
with B. 
 
B: A is your best friend. See what you an do to 
support him/her. 
 

 
A: You’ve just been hired as a trainee. You’re worried 
about an important assignment your supervisor has 
given you. You have many doubts about it. Talk to a 
co-worker and discuss your difficulties. 
 
B: Listen to A. Discuss the situation and help him/her 
come to a solution. 

 
A: New in town, you must take your car to a garage 
but you don’t know your way around very well. Ask B 
for advice. 
 
B: A’s car is not working well. Listen to him/her and 
give some advice. 
 
 

 
A: B has some problems at school. Listen to him/her. 
Say what is important that he/she do. 
 
B: Doubts about a school subject. You can’t 
understand a certain subject. Ask A for suggestions 
on what to do. 

 
 
A: Exchange ideas with B about what people are (not) 
supposed to do if they want to get a good-paying job. 
 
B: Comment on A’s point of view. Emphasize what 
you’re saying. 
 
 

 
 
A: Describe a famous place in your town. Tell B some 
characteristics so that he/she can guess what it is. 
 
B: As A describes a famous place in your town, guess 
what it is. 

 
 
A: You know someone who was about to get married 
but didn’t. 
 
B: Listen to A. Ask for more details. Express 
sympathy. 
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Anexo 8 – Sessão Reflexiva 1 (10.05.2002) 
 
 
Aulas:  Básico 3    Fa    02.03.2002 
  Básico 1    Ce       16.03.2002  
  Intermediário 4   Ce      16.03.2002 
 
Texto: Vygotsky, L. S. (1930). Interação entre aprendizado e desenvolvimento. In A Formação Social da 
Mente. Martins Fontes, São Paulo, 1998. 
 
1. Converse com o colega sobre os jogos de linguagem filmados levando em consideração os aspectos 

abaixo relacionados. 
 Aspectos do TAF1. 

o Qual foi o objetivo do jogo? Ele foi alcançado? 
o Que tipo de Input Data foi dado aos alunos? 
o Quais foram os procedimentos do jogo? 
o Como você e os alunos participaram da atividade? 
o Houve algum tipo de accountability? Qual? 

 
 De que forma você atuou para esclarecer as eventuais dúvidas dos alunos e para corrigi-los? 

 
2. Levante os aspectos que considera mais relevantes no Assessment Form respondido pelos seus alunos. 

Compare com o levantamento realizado pelo seu colega e a partir do que foi discutido na primeira 
questão, aponte as diferenças e semelhanças em relação a sua percepção e a dos alunos sobre o jogo 
de linguagem em questão. 

 
3. Levando em consideração o texto de Vygotsky, de que forma você acha que as interações aluno-aluno, 

aluno-professor e aluno-atividade possibilitaram a criação de ZPD(s), e a conseqüente co-construção do 
conhecimento? 

 
4. A partir das concepções vygotskianas de ZPD, DR (desenvolvimento real), DP (desenvolvimento 

proximal) e da interação com o par mais experiente, analise a construção do conhecimento na LE nos 
recortes de interação abaixo. 

 
Recorte 1 

 
1 Fa: I’m sorry, I can’t. I have to study. It’s nice when you refuse an invitation… it’s nice to say why you’re refusing 

this invitation, ok? I’m sorry, I can’t. I have to study. I’m sorry, I can’t. I have other plans, ok? It’s nice to…to… 
2 Pe: How about 
3 Fa: How about, you can use how about. How about  going to the club with me? Invite Er to do something. Er, you 

have to accept or to refuse. 
4 Pe: I? 
5 Fa: Yes, and Er. 
6 Pe: How about… how about  to… 
7 Fa: How about going… 
8 Pe: How about going to the party… tomorrow? 
9 Er: Yes, let’s to. 
10 Fa: Then, you will go on with the conversation. What time? How about 7 o’clock? How about 11 o’clock? , ok? 

And how can you… compare… let’s see this one… compare life, life in your city in the past and now, nowadays. 
For example, how is Lorena now? Como tá Lorena? How can you compare Lorena in the past, when you were a 
child and now when almost everybody here is an adult? How can you compare life in Lorena in the past and now? 
How can you compare? Lorena used to… 

11 Er: Lorena used to be calm, but now it’s violent. 

                                                
1 Task Analysis Framework – instrumento utilizado na Instituição para preparação e avaliação das aulas. 
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12 Fa: Very good, very good. How can you compare also… compare, for example, two cities. Compare two cities and 
now you have to use more… more violent or bigger, smaller than… you know, the adjectives. How can you 
compare two cities? For example, it can be São Paulo and Rio de Janeiro, Lorena and Guará, any city. How can you 
compare two cities?  

13 Pe: É… São Paulo is bigger than Canas. 
14 Fa: Than Canas. Very good. 
15 El: You are taller than me.  
16 Fa: Hum hum. You are comparing two people. Yes, that’s correct. You are taller than me, than I... 
 
Recorte 2 
 
1 El: (Lendo a situação no tabuleiro) Express your opinion about... Agree, disagree or partially agree. Dois programas 

de televisão diferentes e... 
2 Pa: Comparar? 
3 El: Não, expressar opinião, não precisa comparar. Você fala, ah não sei que, não sei que é uma porcaria, aí, se ela 

quiser, ela concorda. 
4 An: Concordo. 
5 El:  É a mesma coisa prá ela. Tipo, deixa eu falar primeiro. É... Ratinho is worse… É worse? 
6 Stds: Yes. 
7 El: Ratinho is worse than… Casa dos Artistas is worse than Big Brother Brasil. Daí você concorda ou discorda. 
8 An: É… I agree because… 
9 El: Casa dos Artistas é muito porcaria. 
10 An: I think the word (gesticulando, para esclarecer que se refere ao mundo), the word 
11 El:  World, porque se você falar word  tá falando palavra, WORLLD (enfatizando o L), com l. 
12 An: the world… 
13 El: Não tá preparada. 
14 An: Assim ó, o mundo já tá tão competitivo, né?... e esses programas só competem... As pessoas... 
15 El: É que as pessoas... porque tanto no Big Brother quanto na Casa dos Artistas todo mundo compete, só que na 

Casa dos Artistas todo mundo se vende, vende a sua imagem.  
16 Fa: Sell their image. 
17 An:  Sell? 
18 Fa:  They sell their image. 
19 El: Vai. 
20 An: I agree, né? 
21 El: because  
22 An:  because in Casa dos Artistas they  
23 El: are selling. 
24 Fa: they are selling their images.  
25 An:  Selling? They are… selling their images. 
 
 
5. Com base na discussão realizada, o que você faria diferente nessa mesma aula? Por que? 
 
6. Relate de que forma o texto lido, o observar a sua própria prática e essa sessão reflexiva levaram-no ou 

não a refletir sobre sua própria prática. 
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Anexo 9 – Sessão Reflexiva 2 (18.09.2002) 
 
Aulas:  Básico 3  Fa    20.04.2002 
  Básico 1   Ce      11.05.2002  
  Intermediário 4 Ce      11.05.2002 
 
Textos: 
 
Szundy, P. T. C. (2002). Os jogos no ensino-aprendizagem de LE para crianças: a construção do 
conhecimento através dos jogos de linguagem. Intercâmbio, vol. XI, São Paulo: pp. 85 – 92.  
 
Vygotsky, L. S. (1930). O papel do brinquedo no desenvolvimento. In A Formação Social da Mente. 
Martins Fontes, São Paulo, 1998. 
 
1. Em relação aos textos lidos discuta: 

 
o Aspectos que considera mais relevantes. 
o Aspectos que não ficaram claros (caso haja). 
o Principais semelhanças e diferenças entre os dois textos. 
o Relação que pode ser estabelecida entre os pressupostos discutidos nos textos e sua 

prática em sala de aula de LE no que diz respeito a jogos. 
o Relevância dos textos para seu processo de aprendizagem/reflexão. 

 
2. Com base no trecho do jogo de linguagem assistido, leve em consideração os seguintes 

aspectos: 
o Objetivo da atividade. Foi alcançado?  
o Regras do jogo. Estavam claras para os alunos desde de o início? 
o Participação do professor e dos alunos no jogo. De que formas ambos participaram? As 

formas de participação foram efetivas? 
o Tipos de interações observadas. Propiciaram oportunidades para a construção do 

conhecimento? 
o Ações do professor que, se diferentes, propiciariam a co-construção do conhecimento 

de forma mais efetiva. 
 

3. Que pressupostos apontados pelos textos lidos poderiam ser usados para analisar a prática 
que vocês acabaram de assistir? Exemplifique. 

  
4. Levando em consideração os Assessments Forms respondidos pelos alunos, o que você faria 

diferente nessa aula? 
 
5. Momento para accountability. 
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Anexo 10 – Sessão Reflexiva 3 (01.11.2002) 
 
Aulas:  Básico 3  Fa    06.07.2002 
  Básico 1   Ce       15.06.2002  
  Intermediário 4 Ce      15.06.2002 
 
 
Texto: Vygotsky, L. S. (1934). O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. In 
Pensamento e Linguagem. Martins Fontes, São Paulo, 1998. 
 
 
1. O quadro abaixo traz alguns dos pressupostos discutidos no texto de Vygotsky (1934). Discuta 

esses pressupostos com o (a) colega e a pesquisadora e pense em como eles poderiam ser 
transpostos para a situação concreta de ensino-aprendizagem registrada nos jogos de 
linguagem acima.  

 
 
É fundamental, de acordo com Tolstoi, criar 
oportunidades para que a criança adquira novos 
conceitos e palavras a partir de um contexto 
lingüístico geral. 
 

 

 
“Com o auxílio de uma outra pessoa, toda criança 
pode fazer mais do que faria sozinha – ainda que 
se restringindo aos limites estabelecidos pelo grau 
de seu desenvolvimento (Vygotsky, 1934: 129).” 

 

 
Os conceitos cotidianos são inconscientes ao 
passo que os conceitos científicos são deliberados. 
A aprendizagem de uma LE, similarmente aos 
conceitos científicos, é deliberada desde o início.  

 

“O êxito no aprendizado de uma LE depende de 
um certo grau de maturidade na LM. A criança 
pode transferir para a nova língua o sistema de 
significados que já possui na sua própria. O 
oposto também é verdadeiro – uma LE facilita o 
domínio das formas da LM. A criança aprende a 
ver a sua língua como um sistema específico 
entre muitos, a conceber os seus fenômenos à 
luz de categorias mais gerais, e isso leva à 
consciência das suas operações lingüísticas. 
Goethe tinha razão ao dizer que ‘aquele que 
não conhece nenhuma LE não conhece 
verdadeiramente a sua própria’ (Vygotsky, 
1934: 137).” 

 

 
A cada novo estágio do desenvolvimento, as 
generalizações se constroem sobre as 
generalizações precedentes. 
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2. Assista parte de dois dos jogos de linguagem filmados e reflita sobre os seguintes aspectos: 
 
Básico 3 

o A situação de avaliação está clara para os alunos? Por que sim ou por que não?  
o De que forma ocorreu a interação aluno-aluno e aluno-professor no jogo? Ela é efetiva no 

processo de construção do conhecimento?  
o Houve mudanças nessa interação em decorrência da situação de avaliação? Se sim, 

quais? Se não, por que? 
o A partir da prática observada, de que forma você vê o uso de jogos de linguagem como um 

instrumento formal de avaliação? Justifique o seu ponto de vista. 
 

Intermediáiro 4 
o Que papel é desempenhado pelo par mais experiente, professor, nesse jogo de 

linguagem? 
o Esse jogo de tabuleiro é colocado para os alunos como um jogo de consolidação, revisão 

dos conteúdos já vistos desde o Intermediário 1. Esses conteúdos foram todos 
internalizados? Estão efetivamente no nível de desenvolvimento real dos alunos? Por que 
sim ou que por não?  

o O que a sua conclusão na pergunta anterior sugere sobre o processo de internalização de 
objetos lingüísticos na LE? Que conseqüências isso pode trazer para a sua prática? 

 
Básico 3 e Intermediário 4 

 
o A partir do que foi discutido, o que você faria diferente nessa aula? 

 
 
3. Levando em consideração as colocações dos alunos nos Assessments Forms, que tipo de 

accountability poderá ser realizado após esse jogo de linguagem em uma outra situação de 
ensino-aprendizagem? 

 
4. Momento para accountability. 
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Anexo 11 – Sessão Reflexiva 4 (20.11.2002) 
 
Essa sessão teve como objetivo central retomar alguns pontos do diálogo entre Fa, Ce e P 
decorrentes das duas primeiras sessões reflexivas. Para tal, a pesquisadora selecionou alguns 
recortes considerados relevantes na discussão e estruturou este ultimo encontro na forma de um 
jogo de tabuleiro. Conforme Fa e Ce andavam no tabuleiro, enunciados anteriores eram trazidos 
para o interior do jogo com intuito de serem repensados. Ao pararem na casa Free Conversation, 
os participantes discutiam questões referentes ao texto indicado para leitura. 
 
Texto:  Thompson, G. (1996). Some misconceptions about communicative language teaching. ELT 
Journal , Volume 50/1, pp. 9-15. 
 
 Tabuleiro:  o mesmo utilizado no jogo do Intermediário 4 (ver anexo 7) 
 
 
 Recortes selecionados Fa: 
 
189 P: Mas será... será que falar inglês o tempo todo, em todas as situações, é fundamental?  
 
190 Fa: Sabe a Taciana? A Taciana falou que às vezes, na Pratica de Ensino dela, às vezes é 

fundamental a LM, você falar a sua própria língua. (SR I) 
 
212  Fa: O meu foi mais revisão mesmo. Acho que eles só viram aquele agree, disagree que eles não 

tinham... Foi mais revisão, que a gente tava acabando, tava acabando a Unidade 1. (SR I) 
 
444 Fa: Eu acho que eu faria... eles chegaram a produzir... acho que eu faria eles produzir um 

pouquinho mais antes de... do jogo. Fazer pelo menos duas situações diferentes, né? Uma 
mostrando um convite, uma invitation, a outra uma comparação, que eu só fiz... analisei o 
quadrinho só. Acho que deveria ter analisado mais. Daí eu acho que eles já iam... se sentissem 
mais... saberiam mais. (SR I) 

 
68 Fa: Accountability? 
69 Ce: Accountability?  
70 Fa: Não. 
71 Ce: Não teve um momento separado. 
72 Fa: É no meu também não. 
73 Ce: Teve o que a P fez. (SR I) 
 
17 Fa: Porque eu acho que no outro tinha dois líderes. Nesse jogo eu pude perceber que todo mundo 

sabia bastante, né? Todo mundo ajudou, mas não tinha um que falava é assim ou assado, 
entendeu? Faz assim, não é assim.Eles... parece que é uma sala mais homogênea. Acho que 
todo mundo sabe o mesmo tanto. Ninguém tem lá um que sabe mais, um menos.  (SR II) 

 
59 Fa: Isso é até uma coisa que a... Quando nós estávamos tendo Prática de Ensino com a Taciana, 

o pessoal queria, ao invés de discutir os textos que ela dava, queriam dar aula lá na frente, né? 
Então o pessoal trouxe vários jogos... eu não tive nada a ver com isso, eu discuti o texto lá... e ela 
criticou muito porque os jogos que o pessoal tava apresentando era palavra solta, vocabulário 
solto, não tinha construção de frases, de nada. É legal, dá pra descontrair a aula, mas fica uma 
coisa muito jogada ao ar, né? 

 
 
158 P: Então... é nesse caso, nos meus dados aqui e nos dados do Ce, por que será que os jogos são 

formatados, o que determinou isso? 
159 Fa: Por que? Porque que é mais formatado? Talvez seja porque... 
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160 P: No Básico 1, no M? 
161 Fa: porque eles estejam começando a usar a língua, a aprender a língua. Então, é difícil exigir 

muito de um aluno de M e de Básico 1. (SR II) 
 
172 Fa: Mas as vezes a gente usa, as vezes o aluno... as vezes você tem umas certas estruturas, até 

do Básico 4, por exemplo, quando eles vão aprender If I were you, I would, daí, geralmente, o 
professor dá jogos ou pode dar uma atividade que eles tenham que usar essa estrutura, né?  

173 P: É, então... 
174 Fa: Justamente porque é novo, vocabulário novo, que é... que pra eles assimilarem, eles vão ter 

que praticar, né? (SR II) 
 
340 Fa: Eu acho que quando eu dou jogos pros meus alunos de M, até H, procuro que eles não só 

achem as peças, mas eles usem , façam frases daquilo que... usando o vocabulário, as estruturas 
que eles já sabem, né? Pra não ficar uma coisa muito vaga, né? No mais... em relação a jogos só 
isso. (SR II) 

 
388 Fa: Não, sabe por que? Ele... porque quando a gente analisa nós mesmos, a gente é mais crítico 

do que o outro que tá analisando por fora, né? 
389 P: É verdade. 
390 Fa: Geralmente a gente tende a ser muito crítico, a pessoa que tá sendo avaliada. Ela se auto 

critica muito, né? Eu gostei da explicação que você deu. Achei que ajudou bastante. (SR II) 
 
 
567 Fa: Ah, eu gostei bastante dessa.... Eu acho que quando traz mais assim pra perto da realidade 

da sala de aula, eu acho mais interessante porque já que o intuito é mesmo refletir sobre a prática 
em sala de aula, eu acho mais interessante. Gostei desse daqui porque tá falando, mostrando 
exemplo de sala de aula, um jogo em sala de aula, como é que foi feito, a explicação do professor. 
Acho que isso é importante do que... É lógico que o outro também é importante, não tô falando 
que não. Eu gostei mais porque tá mais perto da da... (SR II) 

 
 
 
 Recortes selecionados Ce: 
 
207 Ce: Foi, a mesma coisa. Uma revisão e prática. 
208 P: Revisão e prática? Então... 
209 Ce: É que depende muito... muita gente falou, do que a gente tinha visto na aula, nas (SR I) 
 
237 Ce: Tem aqui o desenvolvimento real, que a pessoa já aprendeu, já sabe usar e tal e tem aquele...
238 Fa: Que não sabe. 
239 Ce: o potencial, o que ele ainda é capaz... ele é capaz de desenvolver, então, o que está entre os 

dois é a zona. (SR I) 
 
502 Ce: Eles conseguiram ir assim tranqüilo, sem muita participação né? Participei o menos possível, 

deixei eles falarem mais. (SR I) 
 
68 Fa: Accountability? 
69 Ce: Accountability?  
70 Fa: Não. 
71 Ce: Não teve um momento separado. 
72 Fa: É no meu também não. 
73 Ce: Teve o que a P fez. (SR I) 
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28 P: É... Então, o jogo permite isso, né?... Que essa co-construção do conhecimento e esse fato.... 
29 Ce: É... eu acho que um aspecto em comum entre os dois textos, do Vygotsky e, no caso, o seu, é 

justamente essa coisa da interação, né? Parte social, assim, a pessoa aprende através... 
30 P: da interação.    
31 Ce: Hum, hum. E o jogo, no caso, ele promove uma interação maior, talvez, até do que é comum 

em sala de aula. (SR 2) 
 
225 P: Por que que não foi tão interativo? O que que poderia... 
226 Ce: Acho que as próprias regras do jogo limitou um pouco a... a possibilidade de interação entre 

os personagens e tal. Acho que ficou muito preso ao papel que tinha que ser daquele jeito, então 
ficou mesmo só fazer aquilo. Porque um RPG aberto de verdade, você realmente tem interação. 
Também tem aquelas regras, mas elas são muito mais complexas. Pra criar um RPG mesmo, 
você precisa de muito tempo, principalmente pra (?) e pra também desenvolver ele, né?  (SR 2) 

 
279 Ce: Acho que os jogos assim de M, Básico 1, etc. é aquela coisa assim... mais regras e quando 

você chega no Intermediário talvez seja por isso que os jogos do Intermediário não funcionaram 
tanto, porque eles tavam baseados naquelas regras do Básico 1, coisa assim, muito voltado pra 
aquilo, talvez por isso eles não funcionaram tanto. Eu acho que quanto mais intermediário, quanto 
mais avançado, o jogo fica mais parecido com conversações, tipo focus on communication. 

280 P: Sim, sim. 
281 Ce: Acho que seria esse o ideal, os jogos serem todos (?). Talvez o último funcionou melhor por 

ser uma coisa de tabuleiro que parecia mais com o focus on communication.(SR 2) 
 
332 Ce: É, eu acho que ajuda, por exemplo, essa visão do... podia falar pra você, acho que se eu você 

preparar algum jogo pro Intermediário 4 depois de ler um pouco mais, talvez fosse um pouco 
diferente, não seria mais aquela coisa voltada muito pra regra e muita expressão e coisa assim, 
seria uma coisa mais... meio mesmo bem mais abrangente, que é mais o natural deles. (SR 2) 

 
481 Fa: Sim. Não é um jogo de linguagem, não é? 
482 Ce: Não, é. Você tem que praticar... 
483 Fa: Praticar aquilo que eles já aprenderam.  
484 Ce: O que eles têm lá é uma informação ou outra, tipo léxico que vai mudar, é o que eles tem 

pronto no cartão, né? Eles têm que usar o... mas também o que já tá pronto. Isso é uma prática de 
usar a linguagem, tá certo? (SR 2) 

 
507 P: Mas é importante o papel da repetição na aprendizagem? Vocês vêem como importante? 
508 Ce: Acho que sim, né? É uma maneira da pessoa fixar aquilo. É uma maneira dela guardar, 

quanto mais cê pratica, mais fácil você guarda.Se você para de praticar, você acaba esquecendo. 
Você tem que ir memorizando de certa forma pra não esquecer. (SR 2) 

 
 
543 Ce: Eu acho que é sempre importante tá refletindo sobre... você vai pegar aspectos novos, 

diferentes pra... se você não parasse pra pensar você vai continuar fazendo do mesmo jeito 
sempre, nunca ia mudar nada. Por mais que cê... por mais trabalho que você tem em tá refletindo, 
entende? Sei lá, no meu caso, por exemplo, pessoal... acho que sei lá... eu tô geralmente 
observando a aula dos outros, ajudando os outros a refletir, mas eu esqueço da minha própria 
aula, não dá para eu observar a minha aula, é difícil. Tanto que tem uma coisa que eu vou tá 
propondo, tô até adiantando pra Fa, agora na próxima reunião de sexta-feira é pro pessoal... a 
gente vai fazer um esquema pro pessoal tá fazendo... como é o nome disso, eu esqueci. 

 
 
 
 


